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P Í S E M N É 
 

Ing. Mgr. Miroslav  P o c h e 
INT. - č. 9/1 
k problému ochrany ovzduší a prašnosti na území hl.m. Prahy.                                                                          
                                                                                                                                                                                            
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Štěpánkovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

Vážený pan 
                                                                                     Ing. Mgr. Miroslava Poche 

                                                                                              Zastupitel Hlavního města Prahy 
         
        INT. – č. 9/1 
Vážený pane   zastupiteli, 
 
v odpovědi na Vaši interpelaci dne 20.9.2007 k problému ochrany ovzduší a prašnosti sděluji:  
Interpelace poukazuje na problém kvality ovzduší v Praze, spočívající zejména ve vysoké 
koncentraci prachových částic jemné frakce, označované symbolem PM10. Uvádím ověřená 
fakta:Limit průměrné roční koncentrace PM 10 byl překročen v roce 2004 pouze na jedné, 
v roce 2005 také na jedné a v roce 2006 na čtyřech stanicích z celkem 15 stanic monitorovací 
sítě AIM. Celkově je roční limit překračován v Praze asi na 10% území města. Průměrná 
hodnota roční průměrné koncentrace PM10 ze všech monitorovacích stanic AIM byla v roce 
2004 37,8 µg/m3, v roce 2005 34,0 µg/m3 a v roce 2006 37,7 µg/m3. Tedy ani v jednom 
z posledních tří let nepřekročila průměrná hodnota v celém městě limitní úroveň.Částice 
frakce PM2,5 jsou v Praze monitorovány v současné době na 5 stanicích. Příslušná legislativa 
je teprve ve stadiu přípravy na úrovni Evropské komise, kde je projednávána nová rámcová 
směrnice o kvalitě ovzduší. Hlavním zdrojem emisí částic nejsou spalovací procesy, jak je 
uvedeno v interpelaci. To co je hlavním problémem je tzv. druhotná prašnost, která vzniká 
opakovaným zviřováním prachových částic, usazených na povrchu zejména vozovek a 
chodníků a nedostatečně z těchto povrchů odstraňovaných, vlivem pohybu vozidel. 
Automobilová doprava se kromě vlastních emisí z výfuků (ze spalovacího procesu v motoru) 
podílí na vzniku prašnosti, a to významnější měrou než samotný spalovací proces, rovněž 
otěrem brzdových a spojkových obložení a otěrem pneumatik a povrchu samotných vozovek. 
Tyto emise se velmi nesnadno kvantifikují.Pokud jde o řešení problému prašnosti v Praze, je 
možno říci, že v současné době již toto řešení probíhá. Problém byl vyspecifikován již 
v Dlouhodobém záměru ochrany ovzduší na území hlavního města Prahy, který byl projednán 
v Radě hl. m. Prahy v roce 2002. Na tento záměr navázalo zpracování Integrovaného 



krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní 
město Praha, který byl přijat Radou v září 2006 a vydán Nařízením Rady č. 14/2006 Sb. 
HMP. Toto nařízení je možno obdržet v Informačním středisku MHMP a je k dispozici 
rovněž v elektronické podobě ve Sbírce obecně závazných vyhlášek a nařízení na internetové 
stránce Hlavního města Prahy.V Programu je zakotveno celkem 23 opatření, která by měla 
vést ke zlepšení problematických aspektů kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že největším 
znečišťovatelem ovzduší v Praze, jak je všeobecně známo, je automobilová doprava, je 14 
z těchto opatření zaměřeno právě do sektoru dopravy. Realizace programu byla zahájena již 
v roce 2007 a to právě opatřením, které by mělo mít podstatný vliv na úroveň prašnosti. 
Rozpočet TSK byl pro rok 2007 posílen o více než 150 mil. Kč s tím, že toto navýšení je 
přednostně směrováno do zvýšení četnosti a účinnosti čištění komunikací.K dohledu nad 
uváděním Programu do života byla zřízena Komise Rady pro implementaci Integrovaného 
krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní 
město Praha. V této komisi jsou soustředěni politici a externí odborníci v oblasti ochrany 
ovzduší a jeho vlivu na zdraví. Komise pracuje velmi cílevědomě a v letošním roce zejména 
projednává rozpracovávání jednotlivých opatření do prováděcích projektů. V příštích letech 
pak bude dohlížet na realizaci navržených opatření a jejich vliv na parametry kvality 
ovzduší.Je tedy možno říci, že Praha je v řešení problematiky prašnosti v současné době 
mnohem dále než za příklad uváděná Ostrava. V Praze již existuje ucelený systém pro řešení 
tohoto problému a jeho první části jsou již v letošním roce uváděny do praktické aplikace. 
Pokud jde o oblast ochrany ovzduší, je právě problematika prašnosti středem pozornosti jak 
radního pro životní prostředí tak v rámci správní činnosti Odboru ochrany prostředí MHMP. 

S pozdravem 

      Mgr.Petr Štěpánek,CSc. v.r. 

                                                                           Radní hl.m. Prahy 

_______________________________________________________________________ 
Ing. Karel  B ř e z i n a 
INT. - č. 9/2 
k porušení jednacího řádu Zastupitelstva hl.m. Prahy - zpráva o činnosti Rady HMP.  
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                          Předáno k vyřízení primátorovi hl.m. Prahy.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

        V Praze dne 20. října 2007 
        č.j.: INT. – č. 9/2 

Vážený pane inženýre, 

      dovolte, abych Vám k Vaší interpelaci písemně vznesené na 9. zasedání 
Zastupitelstva hl. m. Prahy 20. 9. 2007 sdělil následující. Souhlasím s Vámi, že podle 
§ 70 odst. 4. zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze Rada hlavního města 
Prahy podává pololetně na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy zprávu o 
své činnosti. V jednacím řádu Zastupitelstva hlavního města Prahy je potom v čl. 27 
upřesněno, že tyto zprávy jsou písemné, což ze zákona o hlavním městě Praze 
nevyplývá. 



      Vím také, že dosud byla tato praxe zavedena a standardní zprávy o plnění 
Programového prohlášení rady byly dosud takto předkládány. Jak však víte, 
současné programové prohlášení se nepodobá těm z minulých let, je akční, je 
konkrétní, není formální, je zavazující. A tak jsme místo formální zprávy (jako 
v minulosti) využili možnost projednat plnění programového prohlášení v širším 
plénu, dříve než bude dokončena standardní zpráva.  Využili jsme přitom toho, že ani 
zákon o hlavním městě Praze ani jednací řád Zastupitelstva hlavního města Prahy 
nestanoví žádnou lhůtu, v níž po skončení příslušného pololetí (jak píšete ve své 
interpelaci) musí Rada hlavního města Prahy zprávu předložit. Opíráme se přitom též  
o skutečnost, že ze žádného právního ani vnitřního předpisu nevyplývá, že by Rada 
hlavního města Prahy musela zprávu o své činnosti předložit na prvním zasedání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy po skončení příslušného pololetí. 

      Vážený pane inženýre, z uvedeného právního názoru i z našeho věcného 
přístupu k širšímu projednání úkolů stanovených programovým prohlášením vyplývá, 
že nepředložením zprávy o činnosti Rady hlavního města Prahy na zasedání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 20. 9. 2007 nebyl porušen Jednací řád 
Zastupitelstva hlavního města Prahy. 

 Pro Vaši informaci doplňuji, že Zpráva o plnění Programového prohlášení 
Rady hlavního města Prahy je nyní zpracovávána a bude předložena na příštím 
jednání ZHMP. 

      S pozdravem 

                                                                                    MUDr. Pavel  B é m  v.r. 
                                                                                       primátor hl.m. Prahy 
Vážený pan 
Ing. Karel  B ř e z i n a 
Ruská 180 
100 00   Praha 10 
_______________________________________________________________________ 

INT. - č. 9/3 
k rozhodnutí Rady HMP o dalším prodloužení trasy metra „A“ a výstavbě trasy metra  
„I D“.                                                                                                                                                                                                           
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Šteinerovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                          V Praze dne 16.10.2007     
                                                                                                               Č.j:  SE9 –156/07 
                                                                                                                   INT.č. 9/3 

    Vážený kolego, 
      

    dne 20.9.2007 jste se na mne obrátil s interpelací ve věci rozvoje pražského metra. Pro 
oblast interpelované problematiky je v současné době rozhodující, že dva aktuální klíčové 
rozvojové záměry, prodloužení trasy metra A za stanici Dejvická  a provozní úsek metra I.D, 
byly předmětem jednání RHMP, konaného dne 28.8.2007. Prvořadě na základě projednaných 
zpráv a přijatých usnesení lze k Vašim konkrétním dotazům  sdělit: 
1.  Proces územně-plánovací a projekční přípravy výše uvedených rozvojových akcí, včetně 

zajišťování předpokladů pro jejich financování, je průběžně naplňován. Stanice úvodních 
realizačních etap prodloužení trasy A  a nové trasy D se v uvedeném roce budou nacházet ve 
stadiu realizace. V daném časovém horizontu, konkrétně v květnu 2008, budou zprovozněny 3 
stanice provozního úseku metra IV.C2 Střížkov, Prosek  a Letňany. 



2.  V následném období budou dle současných předpokladů zprovozněny 4 stanice na trase metra    A. 
Nejpozději v roce 2013 by se mělo jednat o stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny provozního 
úseku metra V.A1, v krátkém časovém sledu bude zprovozněna stanice Motol, realizovaná v rámci 
provozního úseku V.A2. Výstavba trasy metra D bude zahájena úvodním provozním úsekem I.D1 
Pankrác – Nové Dvory s celkem 5 stanicemi (Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, 
Nové Dvory). V případě, že se podaří tento úsek metra zprovoznit v roce 2014, bude v daném roce 
oproti stávajícímu stavu dosaženo rozšíření sítě metra o 15,5 km s 12 stanicemi. Plnění 
termínových předpokladů, včetně eventuální možnosti zkrácení doby realizace, je v případě trasy 
metra D spojeno s potvrzením definitivní dopravní technologie a optimálního způsobu financování 
(předpoklad PPP), situaci by měly naznačit výsledky zpracovávané  finanční studie.   

3.  Rozpracovaná „Studie financování provozního úseku metra I.D“ bude významným podkladem pro 
konečné rozhodnutí o způsobu financování úvodních úseků trasy metra D. Prvořadě z tohoto 
důvodu bylo usnesením RHMP č.1289 uloženo předložení jejích výsledků na jednání tohoto 
orgánu, a to v termínu do 30.11.2007. Lze předpokládat, že se materiál vzhledem ke své 
závažnosti stane i předmětem jednání dalších orgánů  včetně Výboru pro dopravu ZHMP.  

4.  Detailní podmínky pro výběrové řízení na stavbu provozního úseku metra I.D dosud nebyly 
zpracovávány. Přestože bude nesporně zachována maximální možná míra technologické 
neutrálnosti, některé určující klíčové parametry závazného charakteru lze s nejvyšší 
pravděpodobností indikovat již v současnosti. Daná problematika byla m.j. i předmětem úvodních 
fází prací na výše uvedené finanční studii. V zásadě je preferována forma kolejového systému  
před systémy nekolejovými. 

 5. Volba dopravního systému pro trasu metra D byla v minulosti předmětem řady srovnávacích studií, 
zaměřených prvořadě na srovnání klasického metra s různými subsystémy lehkého metra. Ze 
zásadních materiálů je nutno uvést především koncepční srovnávací studii I.D, zpracovanou v roce 
2004 Metroprojektem Praha,a.s. a Atelierem designu a architektury. Po projednání jejích výsledků 
v Radě HMP byla konstatována potřeba dalšího multikriteriálního  

      nezávislého porovnání variant  dopravní technologie pro trasu metra D na základě usnesení RHMP 
č.0906 z 21.6.2005 tak bylo v roce 2006 zpracováno „Srovnání alternativ klasického a lehkého 
metra“(autoři Inženýrská akademie ČR,GRE-Gauff Rail Enginneering GmbH Company KG a 
CWE,a.s.). Informace o výsledcích této studie byla m.j. zpracována i pro jednání Výboru pro 
dopravu ZHMP, tato studie potvrdila výhodnost některých alternativních prvků ve srovnání se 
systémem klasického metra. 

 
S pozdravem, 

                                                                                            Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                                         Radní hl.m. Prahy                                                                                 
Vážený pan 
Ing.Karel  B ř e z i n a 
Ruská 180 
100 00 P r a h a  10 
_______________________________________________________________________ 
INT. - č. 9/4 
ke zvýšení cen jízdného v pražské hromadné dopravě.                                                                                                    
                                                                           
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Šteinerovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                           V Praze dne 19.10.2007 
                                                                                                               Č.j.: SE9 – 157/07 
                                                                                                                    INT. č. 9/4   

Vážený  kolego, 
 



dovolte, abych reagoval na Vaši interpelaci, resp. na Váš dopis ze dne 20. září 
týkající se oblasti úpravy tarifu pražské integrované dopravy. Pokusím se odpovědět na Vaše 
jednotlivé dotazy: 
1. Kdy rada rozhodne a s jakou platností o zvýšení cen jízdného v Praze? 
  V současné době je finalizován materiál na jednání Rady HMP, jehož předkladatelem 
bude organizace ROPID, jakožto organizátor pražské integrované dopravy. Termín 
případného zavedení nového tarifu proto není možné v tuto chvíli přesně definovat.  
2. Bude členům ZHMP k dispozici studie, kterou zadal DP k proble matice ceny 
jízdného ve ve řejné doprav ě v Praze? 

Studie k problematice cen jízdného MHD v Praze a vybraných evropských městech, 
kterou nechal zpracovat Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, byla prozatím 
předložena představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku současně s návrhem na 
úpravu tarifu. Dne 11. 10. byla studie předložena na Dopravní výbor Zastupitelstva HMP. 
Dopravní podnik je připraven poskytnout tuto studii jedinému akcionáři hl.m. Praze, 
současně bych rád upozornil, že se nejedná o veřejně dostupný dokument a Dopravní 
podnik musí respektovat smluvní ujednání se společností Delloite, která je zpracovatelem 
studie. 
3. Platí pane radní vaše v ěta ve sd ělovacích prost ředcích, že jízdné by m ělo vzr ůst 
pouze o inflaci? 

K Vašemu dotazu,  je nutno si uvědomit, že zdražení jízdného nelze vztahovat pouze 
k inflaci v průběhu jednoho roku, ale k celkové inflaci za dotčené časové období . Hl.m. 
Praha, jakožto nositel cenové politiky v oblasti jízdného, musí rozhodnout, jak má být 
nastaven poměr mezi tržbami a úhradou prokazatelné ztráty. V současné době tržby 
pokrývají cca 25 % provozního rozpočtu Dopravního podniku, což je jedno z nejnižších 
procent v Evropě. Následně bych považoval za optimální, když by cena jízdného rostla 
pravidelně o inflaci a ne skokově, jak tomu bývalo doposud.  
4. Bude zdražení jízdného projednáno ve všech orgán ech DP? 

K Vašemu poslednímu dotazu uvedu pouze stručnou rekapitulaci. Návrh na úpravu 
tarifu byl projednán na představenstvu Dopravního podniku dne 27. 8. 2007. Následně byl 
materiál předložen dozorčí radě na jednání dne 26. 9. 2007, a to včetně výše uvedené 
studie. 

S pozdravem, 
                                                                                        Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                               Radní hl.m. Prahy  
     
Vážený pan 
Ing. Karel  B ř e z i n a 
Ruská 180 

100 00   P r a h a  10 
_______________________________________________________________________ 
 

Ú S T N Í 
 
JUDr. Petr  H u l i n s k ý 
INT. - č. 9/5 
k financování trasy 4 C2 metra v letošním roce.  
                                                                                                                                                                                  
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Šteiner. 
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 



                                                                                                         V Praze dne 19.10.2007 
                                                                                                          Č.j.: SE9 – 158/07 
                                                                                                                   INT.č. 9/5 
 Vážený kolego, 
   

odpovídám na Vaši interpelaci na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
konaném dne 20.9.2007. 
 
Trasa metra IV C2-Ládví-Letňany 
1.    Současný stav: 
1.1    Základní údaje o stavbě 
 Stavební délka trasy metra IV C2 z Ládví (obratové koleje) do stanice Letňany 
(včetně) je 4 599 m. 
 Trasa metra navazuje na stanici Ládví a doplňuje trasu C o další tři stanice, 
Střížkov, Prosek a Letňany.  
 
1.2. Současný stav realizace 

Výstavba byla zahájena v 05/ 2004. Změny stavby z titulu vypouštění OSM a 
úpravy stanic Střížkov a Prosek jsou řešeny v rámci změn rozhodnutí o umístění stavby 
a změny stavby před dokončením.  

V realizační fázi projektu trasy IV.C2 probíhá stavební činnost současně ve všech 
stanicích i traťových úsecích trasy metra. Jednotlivé činnosti na sebe postupně navazují. 
Pro realizaci je zpracován podrobný harmonogram postupu výstavby, ve kterém jsou 
zohledněny technologické postupy a návaznosti jednotlivých činností.  

Zmíněný harmonogram postupu výstavby je zpracován ve smyslu uzavřených 
smluv se zhotoviteli s předpokládaným termínem zprovoznění stavby v 05/ 2008. 

V současné době se dokončují všechny tři stanice, tedy Střížkov, Prosek a 
Letňany. V průběhu letošního roku jsou prováděny práce na jejich definitivní 
architektonické podobě, tj. dlažby, obklady, osvětlení a terénní úpravy jejich okolí. 
Traťové tunely jsou stavebně zcela dokončené (dokončují se pouze práce na osvětlení a 
tunelovém vodovodu) a jsou předány k montáži technologie.  

Vlastní realizace probíhá v souladu s harmonogramem tak, aby v průběhu 4. 
čtvrtletí byla dokončena montáž technologie, zprovozněna energetická páteř tohoto 
úseku trasy C a provedeno základní odzkoušení napájecí soupravy. Od začátku roku 
2008 budou zahájeny zkoušky elektronického zabezpečovacího zařízení a vlakového 
zabezpečovače PA 135.Pro tyto zkoušky budou již na novém úseku jezdit vlakové 
soupravy metra. V průběhu 1. čtvrtletí budou probíhat funk ční zkoušky provozních 
celků technologie a následně ve spolupráci s DOP MHMP zahájeny činnosti vedoucí 
k uvedení trasy IV C2 do provozu  s cestujícími v termínu 05/ 2008. 
 
2. Celkové schválené RN stavby:             15 499 678 tis. Kč 
 
 
Profinancováno do 12/2006:       8 032 400 tis. Kč 
 
Potřeba finančních prostředků na rok 2007 dle  
očekávané skutečnosti čerpání fin. prostředků    4 650  000 tis. Kč 
   z toho: dotace SR přidělená:       275 000 tis. Kč  
    dotace HMP přidělená:   1 500 000 tis. Kč 

chybějící fin. prostředky   2 875 000 tis. Kč 



 
Potřeba finančních prostředků na rok 2008:     2 650 000 tis. Kč 
 
Potřeba finančních prostředků na rok 2009:        167 278 tis. Kč 
 
 
Poznámka: 
K 30. 9. 2007 vyčerpáno:       dotace SR přidělená:       275 000 tis. Kč 
    dotace HMP přidělená:   1 202 878 tis. Kč 
celkem          1 477 878 tis. Kč 
 

Vzhledem k postupu prací a termínu uvedení do provozu v roce 2008 je třeba zajistit 
částku alespoň 2 mld.Kč z výše uvedené potřeby do konce roku 2007. Příslušný materiál bude 
předmětem jednání RHMP i ZHMP s největší pravděpodobností v měsíci listopadu t.r. 

 
S pozdravem, 

                                                                                        Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                               Radní hl.m. Prahy  
Vážený pan 
JUDr. Petr Hulinský 
předseda finančního výboru 
kancelář č.dv. 214, 2.patro 
Mariánské náměstí 2 
Praha 1 
_______________________________________________________________________ 

Mgr. Karel  K l í m a  
INT. - č. 9/6 
k činnosti Výstaviště Praha, k rekonstrukci a opětovného zahájení činnosti dohlížitelského 
výboru.                                                                                                                                                                        
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Richter. 
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Richterovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

                                                                                                                         V Praze dne 15.10.2007 
                                                                                                                               Č.j. SE7/61/2007 

 
Věc: Interpelace č. 9/6 přednesená na ZHMP dne 20.9.07 – dohlížitelský výbor 
 

                    Vážený pane inženýre, 
 

k Vaší interpelaci č. 9/6 přednesené na jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 20.9.07 Vám 
sděluji. 

Dne 2.10.07 jsem předložil Radě hl.m.Prahy (RHMP) k projednání materiál s návrhem na 
změnu složení dohlížitelského výboru Výstaviště Praha v Holešovicích, který RHMP 
usnesením č. 1500 schválila. Tímto usnesením byl odvolán zástupce hl.m.Prahy v tomto 
výboru RNDr. Igor Němec ke dni 15.10. a místo něj jsem byl RHMP jmenován členem já ke 
dni 16.10.  

Vzhledem k tomu, že dohlížitelský výbor Výstaviště Praha v Holešovicích nezasedal více než 
dva roky, bylo třeba jeho složení aktualizovat tak, aby mohl opět zahájit svou činnost. 



Dohlížitelský výbor bude nadále pracovat v tomto složení: Mgr. Jan Choděra, Ing. Milan 
Richter, Mgr. Rudolf Blažek, JUDr. František Hoffman, Markéta Reedová. 

 
                     S pozdravem 
                                                                                                                 Ing. Milan  R i c h t e r  v.r. 
                                                                                                                           Radní hl.m. Prahy 
                   Vážený pan 

                     Mgr. Karel Klíma 
kancelář č. dv. 214 
2. patro, Nová radnice 
_______________________________________________________________________ 

Mgr. Hana  H a l o v á 
INT. - č. 9/7 
ke srovnávací studii vypracované ministerstvem dopravy ČR k vnějšímu silničnímu okruhu -
variantě SS.                                                                          
                                                                                                                                                 
                                                                          Na její vystoupení reagoval radní Šteiner. 
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                        V Praze dne 12.10. 2007 
                                    Čj.: SE9 - 159/07  
          INT. 9/7  

Vážená kolegyně, 
 

odpovídám na Vaši interpelaci z 9.zasedání ZHMP dne 20.9.t.r. ve věci srovnávací 
studie severní části Pražského okruhu. 

Vámi zmíněnou studii vypracovala společnost Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. na 
základě objednávky Ministerstva dopravy ČR zastoupeného náměstkem ministra  Ing. Petrem 
Šlegrem.  

Studie byla objednána za účelem získání oponentního názoru před rozhodnutím ministra 
dopravy o volbě alternativy řešení severozápadního sektoru Pražského okruhu - staveb č. 518 
a 519 a obsahuje:  

• Oponentní posudek kontrolního propočtu nákladů variant „J“ a „Ss“, vyhotoveného 
společností SUDOP Praha a.s. z 10/2004 

• Průkaz prodloužení časového horizontu (harmonogram) uvedení 
SEVEROZÁPADNÍHO SEKTORU Pražského okruhu (stavby č. 518, 519) do 
provozu realizací stavby dle varianty „Ss“ oproti dosud sledované variantě „J“. 

• Průkaz realizovatelnosti varianty „Ss“ v prostoru mezi ÚJV Řež a NPR  Větrušická 
rokle včetně projednání s ÚJV Řež a Úřadem pro jadernou bezpečnost. 

V závěrech výše uvedené studie je mimo jiné uvedeno, že společnost Mott MacDonald 
Praha, spol. s r.o. nezískala od Ministerstva dopravy ČR veškeré potřebné podklady. Mimo 
jiné z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy ČR má záměr založit novou komisi, která by se 
touto problematikou měla zabývat v širším měřítku. Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR 
k výše uvedené studii nám zatím není známo, neboť ta zatím oficiálně na ŘSD ČR nebyla 
doručena. 

Výše uvedená studie se blíže nezabývala vlivem osobní automobilové a nákladní 
dopravy na ulice Kamýckou, Roztockou a Jugoslávských partyzánů neboť v obou 
uvažovaných variantách bude nutné dané území překonat, tudíž dopravní zatížení těchto  
komunikací bude při realizaci jedné či druhé varianty zhruba obdobné.     



Výbor dopravy ZHMP, který se na svém jednání dne 11.10. 2007 zabýval mimo jiné 
problematikou Pražského okruhu, přijal usnesení, ve kterém podpořil variantu „J“. 
 

S pozdravem, 
                                                                                        Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                               Radní hl.m. Prahy  
 
Mgr. Hana Halová 
Kamýcká 864/113 
160 00 Praha 6 
_______________________________________________________________________ 
František  A d á m e k 
INT. - č. 9/8 
k finanční otázce instalace zábran na Nuselském mostě.  
                                                                                                                                                 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval nám. Blažek. 
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Blažkovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně 
Odpověď: 

V Praze dne 22. října 2007 
Č.j.: S-MHMP 409975/2007 S1 

Vážený pane zastupiteli, 
 

k Vaší interpelaci, vznesené na 9. jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy 20. 9. 2007 ve 
věci financování výstavby zábran na Nuselském mostě Vám předávám následující informace 
s tím, že technické údaje, údaje k zadávaní zakázky, výběru dodavatele a financování jsem 
čerpal ze zprávy ředitele Technické správy komunikací, kterou jsem si pro odpověď na Vaši 
interpelaci vyžádal. 

Problematikou bezpečnosti na Nuselském mostě ve vztahu k dlouhodobě značnému 
počtu uskutečněných sebevražedných pokusů se intenzivně zabýval Bezpečnostní výbor 
Zastupitelstva, jehož jste členem. Že situace byla nadále neudržitelná potvrzují statistické 
údaje, kdy například v roce 2006 bylo uskutečněno 63 sebevražedných pokusů, z toho 5 
dokonaných, za první 4 měsíce letošního roku to bylo již 31 pokusů, z toho 3 dokonané. Proto 
byl Bezpečnostnímu výboru na jeho 5. jednání 14. 5. 2007 předložen písemný materiál a 
filmová ukázka 8 variant (A-H) možného řešení bezpečnostních nástaveb: 
A – pružný nástavec 
B – elektrický ohradník 
C – výstražný systém 
D – předsunutá bariéra 
E – trnová nástavba 
F – trnová nástavba s plechováním 
G – plechový kryt s převislým koncem 
H – plechový kryt s otáčivým válcovým nástavcem 

V písemném materiálu byly popsány varianty včetně odhadu nákladů na variantu G - 
plechový kryt s převislým koncem. Odhad nákladů na toto řešení v rozsahu stávajícího 
oplocení byl 6 milionů Kč bez DPH (7,14 mil. Kč s DPH). 

K této variantě BV ZHMP uložil řediteli TSK dopracovat technické řešení materiálu 
včetně statiky a předložit na příštím zasedání BV. Technické řešení bylo předloženo na 6. 
jednání BV a ten vzal na vědomí statické posouzení plánované instalace dostavby se závěrem, 



že statickým výpočtem bylo prokázáno, že stávající konstrukce zábradlí, včetně bezpečnostní 
nástavby, doplněné o přídavné konstrukce vyhovuje, a to i v případě mimořádného zatížení. 
 Pro  výběr zhotovitele  na  realizaci  bezpečnostních  nástaveb  Nuselského  mostu  
vypsala  4. 7. 2007 Technická správa komunikací hl. m. Prahy výběrové řízení výzvou 
k veřejné zakázce podle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Součástí zadávací dokumentace byl soupis prací, strukturovaný do jednotlivých položek tak, 
aby bylo možné nabídnuté ceny vzájemně posoudit jak z hlediska nákladů na materiál a 
montáž, tak s ohledem na další   předpokládané  náklady   (např.  DIO,   provizorní  zábrany  
proti  pádu   předmětů  z  mostu, ověřovací zkoušky, úpravy provozu chodců). Nabízená cena 
byla požadována jako maximální bez ohledu na možné úpravy, ke kterým  mohlo  dojít  při  
realizaci a  znamenaly by úpravy technického řešení např. v důsledku  výsledku  modelových  
zkoušek. Nejvýhodnější nabídku z pěti obeslaných firem předložila firma Ing. Václav Jelen – 
AQIS za cenu 9 269 180,-  Kč bez DPH (11 030 324,- včetně DPH) a 19. 7. 2007 byla s touto 
firmou uzavřena smlouva o dílo.  
 Součástí rozpisu ceny v nabídce byla 10% rezerva, protože se předpokládalo, že při 
modelových zkouškách, které budou v jednotlivých částech realizace zakázky prováděny pro 
ověření projektovaných předpokladů a parametrů, může dojít k dílčím úpravám jak dílů 
konstrukcí, tak i rozsahu systému. V průběhu přípravných prací a po zahájení realizace byly 
prováděny tyto modelové  zkoušky a zpřesňován  rozsah zabezpečení a úpravy  jednotlivých  
komponentů  zakázky tak, aby zábrany splňovaly co nejlépe bezpečnostní i estetickou funkci 
a zároveň byla v průběhu realizace co nejméně omezována pěší doprava po mostě. Na základě 
modelových zkoušek byla aplikována změna šířky skružených nerezových plechů z 1,25 m na 
šířku 1,00 m. Kvůli velkému rozptylu délky polí (1 756-1 947 mm) byly zvoleny kategorie, 
vyčíslena četnost délek polí a následně redukovány kategorie do dvou pro dělení materiálu: 1 
850 mm a 2 000 mm. Uplatněním požadavku na snížení šířky plechu z 1,25 m na šířku 1,00 m 
došlo ke změně řešení způsobu montáže. Podle původní šířky skruženého plechu při 
zachování vyložení plechu nad chodník by větší část montáže probíhala na vrchlíku a za 
vrchlíkem bariéry, a bylo by nutné použit pojízdné lešení s pracovní plošinou před a za 
vrchlíkem, které by zároveň sloužilo jako původně požadovaná „Provizorní zábrana proti 
pádu předmětů při montáži“. Změna šířky skruženého plechu umožnila použití 
jednoúčelových pojízdných lešení a přepravních vozíků z  profilů jäckel pro vyměření 
rovinnosti a předvrtávání otvorů, pro vlastní montáž plechů a pro ruční přesun montovaného 
materiálu. Práce tak mohly probíhat pouze z vnitřní strany mostu. Krajní otvory a spoje za 
vrchlíkem bariéry tedy bylo možné provádět v dosahu paží za současného zajištění 
pracovníků osobními vázacími prostředky. Tím, že bylo těžiště prací přesunuto na vnitřní 
stranu bariery a pracovníci se nepohybovali za vrchlíkem zábradelní nástavby, se snížilo i 
riziko pádu předmětu z mostu při montáži, takže pro zajištění bezpečnosti provozu pěších i 
cyklistů a dopravy pod pracovištěm postačily jako provizorní zábrana proti pádu předmětů při 
montáži lehké přenosné přípravky, zaklesnuté nad a pod bariérou. Tato jednodušší ochranná 
opatření, vyvolaná změnami na základě modelových zkoušek,  přinesla úsporu nákladů 
v řádech několika set tisíc Kč. 
 Celkový počet polí se radikálně snížil z uvažovaných 64 dílů na 46 dílů. Dále byly 
provedeny změny v profilu materiálu síťových výplní. Původní počet 64 ks nových polí 
zábradelní nástavby byl zredukován na 46 ks, a to tak, že předmostí Karlov, tedy 6 + 6 ks polí 
zůstalo beze změny, na předmostí Pankrác byl stanoven konečný počet polí na 17 + 17 ks. 
Tento závěr vyplynul ze zkoušek na mostě za účasti zástupců objednatele, projektanta a 
dodavatele včetně subdodavatele, kde byly odsouhlaseny změny v profilu materiálu síťových 
výplní a na dodavatele byl zároveň přenesen požadavek na změnu šířky nerezového 
skruženého plechu, požadavek využít 7 ks původních polí zábradelní nástavby z depozitu 
mostních prvků TSK a požadavek ponechat 14 ks  náhradních skružených plechů 1 850 x 1 



000 x 1,5 mm jako depozit pro TSK. Místo původních 64 ks se tedy nakonec vyrábělo 40 ks 
polí zábradelní nástavby a montovalo 46 ks. 
 Výše uvedené změny měly značný dopad na výši celkové ceny díla. Cena po 
závěrečné rekapitulaci prací a nákladů činí 6 451 292,40 Kč včetně DPH. 
  Konečný stav vyplyne z auditu, který si vyžádal  pan primátor. 
 Na závěr odpovědi na Vaši interpelaci mohu s potěšením konstatovat, že od dokončení 
instalace zábran na Nuselském mostě nedošlo k jejich překonání, a tedy ani k jednomu 
dokonanému případu sebevraždy v této lokalitě. 
 
  S pozdravem 
 

Mgr. Rudolf Blažek  v.r. 
1. náměstek primátora hl. m. Prahy 

 
Vážený pan 
František Adámek  
člen ZHMP 
 
Pejevové 3418/2 
143 00  Praha 4 
_______________________________________________________________________ 
 

Mgr. Karel  K l í m a  
INT. - č. 9/9 
k využití prostoru na Letenské pláni, k otázce plánu budoucích i stávajících staveb 
(Oceanárium).  
                                                                          Na jeho vystoupení odpověděl primátor hl.m.  
                                                                          Prahy. Není třeba písemná odpověď.                                                                          

INT. - č. 9/10 
k vypovězení smlouvy společnosti propagující alternativní pražskou kulturu – nedostatek 
inzertních ploch.                                                                                                                                                  
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy a  
                                                                          nám Klega. 
                                                                          Předáno k vyřízení  nám. Klegovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                               V Praze dne: 9.10.2007  
Vážený pane zastupiteli, 
 

k Vaší interpelaci vznesené na 9. zasedání ZHMP dne 20.9.2007, sděluji následující: 
Dvouleté prodlení v instalaci nových zařízení je způsobeno především vinou 

původního nájemce, společnosti Pragoplakát s.r.o. Tato společnost, i přes ukončení nájemního 
vztahu ke dni 31.7.2005, předmětné pozemky nadále neoprávněně užívala. Z toho titulu je 
také aktuálně dlužníkem hl.m. Prahy, které je v současnosti nuceno náhradu za neoprávněné 
užívání vymáhat soudní cestou.  
 Inkaso nájemného, resp. uzavření nového nájemního vztahu bylo pozdrženo opět 
z podnětu společnosti Pragoplakát vydaným soudním rozhodnutím, zakazujícím hl.m.Praze 
uzavírat na vybraných pozemcích nájemní smlouvy. Nelze proto konstatovat, že situace není 
řešena dva roky.  



 Vyčíslení ztrát způsobené jednáním společnosti Pragoplakát, jichž se hl.m.Praha bude 
domáhat soudní cestou, jakož i instalace zařízení nových, sloužících výhradně k inzerci 
kulturních a společenských akcí, proběhne v nejbližší době. Předpokladem je ukončení 
povolovacího řízení, pozdrženého výše uvedenými důvody.  
 
  S pozdravem 
                                                                                           Ing. Pavel  K l e g a  v.r. 
                                                                                      náměstek primátora hl.m. Prahy 
Vážený pan  
Mgr. Karel Klíma 
Zastupitel 
-zde- 
_______________________________________________________________________ 

RNDr. Lubomír  H a b r n a l  
INT. - č. 9/11 
k souladu územního plánu se stavebním povolením na území Hostivaře a Uhříněvsi – 
skladiště Metrans.                                                                                                                                                
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Langmajer. 
                                                                          Předáno k vyřízení radníu Langmajerovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

Č.j. SE6-5/07 
V Praze dne 15.října 2007 

Vážený pane zastupiteli, 
 
k Vašemu dotazu, který jste uplatnil v rámci interpelace na 9. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 
20. září 2007, a který se týká logistického centra společnosti Metrans a.s., které se nachází v k.ú. 
Uhříněves a k.ú. Hostivař, si Vám dovoluji sdělit následující, Vámi požadované informace. 
Dle dostupných informací, které poskytl ÚMČ Praha 22 svým dopisem č.j.5202/2007 TAJ z dne 
28.5.2007 , v reakci na dopis  ředitele OOP MHMP pana Ing. Arch. Jana Winklera č.j. S-
MHMP/2007/OOP-V-343/Ch ze dne 14.5.2007, je překladiště využíváno v souladu v platným 
územním plánem hl.m.Prahy a to v území DZ – „tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní 
terminály“. Původní funkční využití územní v ploše DDN – „překladiště, kontejnerové terminály, 
nákladové  obvody“. Z hlediska územního plánu je tedy plocha užívána v souladu s tímto. 
K jednotlivým stavbám, které jsou na pozemku p.č. 1374/3 k.ú. Uhříněves byla vydána řádná povolení 
( územní rozhodnutí, stavební povolení ) a  byly i řádně zkolaudovány. Všechna rozhodnutí byla 
vydána se souhlasy dotčených orgánů. 
Administrativní budova na pozemku č. parc. 1374/3, k.ú. Uhříněves 
- původní kolaudační rozhodnutí čj. Výst 1573/453/79 z 18.7.1979 
- potvrzení faktické existence provozní budovy a vrátnice na pozemcích č. parc. 1374/57 a 1374/58, 
k.ú. Uhříněves čj. SÚ 90/94vl/Ha z 26.8.1998 
- kolaudační rozhodnutí na plynofikaci objektu čj. SÚ 5870/98/Gu z 30.9.1998 
- kolaudační rozhodnutí na nástavbu podkroví na administrativní budovu čj. SÚ 7401/98/Gu z 
28.12.1998 (ke stavebnímu povolení se vyjadřovaly dotčené orgány a jejich podmínky byly do tohoto 
povolení zapracovány - HS hl. m. Prahy čj. 2202-215/ing.Kn z 7.7.1997, HZS hl. m. Prahy čj. PO-
12339/650/15/97 z 11.7.1997, Drážní úřad čj. 0135-98-DÚ/S/Mv z 18.2.1998, OPP MHMP čj. OPP 3 
209/97 z 23.5.1997, PÚPP čj. 4997/97/Va z 23.4.1997, OŽP MHMP čj. OŽP-VI-04477/97 z 
11.4.1997, VYS MHMP vodohospodářské odd. čj. VYS/3-2277/97/Pk z 30.4.1997, OŽP MÚ v Praze 
- Uhříněvsi čj. 3430/97 z 4.6.1997) 
- kolaudační rozhodnutí na administrativní budovu s propojovacím krčkem ke stávající provozní 
budově čj. 9117/2004/OV/Za z 6.9.2004 - povoleno užívání budovy, zpevněných ploch - přístupového 
chodníku, příjezdové komunikace a 25 parkovacích stání - a přeložka plynu (ke stavebnímu povolení 



se vyjadřovaly dotčené orgány a jejich podmínky byly do tohoto povolení zapracovány - OŽP ÚMČ 
Praha 22 čj. OŽP/4095/2003 z 5.5.2003, DOP MHMP čj. MHMP-73793/2003/DOP-04/Fr z 
26.5.2003, OŽP MHMP čj. MHMP-072254/2003/001/OZP/VI z 10.6.2003, HZS hl. m. Prahy čj. 
HSAA-5127/ODPR-V-200-2003 z 21.3.2003, HS hl. m. Prahy čj. 902/03/910-HP/Dr.V. z 4.3.2003, 
České dráhy čj. 00468-S/2002-SSP z 2.6.2003, OD ÚMČ Praha 22) 
Zpevněné plochy a komunikace 
- sdělení čj. 14305/2004/OV/Za z 24.11.2004 na opravu stávajícího vjezdu, komunikací a zpevněných 
ploch v areálu (na č. parc. 1421/3, 1421/2, 1421/4 a 1374/6, k.ú. Uhříněves) 
Portálový jeřáb s jeřábovou dráhou a elektro přípojkou 
- kolaudační rozhodnutí  vydával Drážní úřad pod čj. 10-1112/00-DÚ/Mv z 15.5.2002 (k územnímu 
řízení, které vedl odbor výstavby ÚMČ Praha 22, se vyjadřovaly dotčené orgány a jejich podmínky 
byly do tohoto rozhodnutí zapracovány - OOP MHMP čj. MHMP-222969/2005/1/OOP/VI z 
4.10.2005, DOP MHMP čj. MHMP-230602/2005/DOP-04/HI z 2.11.2005, OD ÚMČ Praha 22 čj.  
OD/11035/468/2005 z 11.10.2005, HS hl. m. Prahy čj. 4463/05/PV-HP/Dr.St./Wo z 17.10.2005, OŽP 
ÚMČ Praha 22 čj. OŽP/11035/05/Ma z 11.10.2005, HZS hl. m. Prahy čj. HSAA-14524-2402/ODZS-
2005 z 20.9.2005) 
S pozdravem 
                                                                                                   Martin  L a n g  m a j e r   v.r. 
                                                                                                             Radní hl.m. Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Lubomír Habrnal 
V nížinách 427/15 
109 00  Praha 10 
_______________________________________________________________________ 

RNDr. Jiří  W i t z a n y, Ph.D. 
INT. - č. 9/12 
k elektronickému předávání materiálů členům ZHMP. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval ředitel MHMP 
                                                                          Ing.Trnka. 
                                                                          Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing.Trnkovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 17. října 2007 
Č.j.: S-MHMP 412322/07 RED 

INT č. 9/12  
Vážený pane zastupiteli, 
 

vytvoření plně digitalizované verze podkladů pro jednání je součástí připravovaného 
řešení informační podpory jednání volených orgánů města. Po technické stránce je možné 
tento dílčí krok realizovat v horizontu týdnů.  

Upozorňujeme, že k tomu, aby mohla tato verze nahradit papírovou dokumentaci a 
aby se ušetřil papír bude nezbytné změnit Pravidla pro přípravu a vyhotovení materiálů pro 
jednání ZHMP)*.   
)* Viz. jednací řád ZHMP čl.  8 
    (1) Přípravu  zasedání   Zastupitelstva   organizuje  Magistrát (Kancelář primátora). 
Materiály  pro  zasedání  Zastupitelstva  obsahují  zpravidla: název materiálu,  návrh  
usnesení,  odůvodnění  s  označením  zpracovatele a předkladatele   materiálu. Pravidla   pro 
přípravu a vyhotovení materiálů pro jednání Zastupitelstva schvaluje Rada.  



Pokud se podaří stihnout všechny kroky potřebné k úpravě Pravidel pro přípravu a 
vyhotovení materiálů pro jednání ZHMP,  bude možné přejít na využívání digitalizovaných 
podkladů a snížit tak spotřebu papíru již na počátku roku 2008. 
  

S pozdravem 
                                                                                Ing. Martin  T r n k a  v.r. 
                                                                            Ředitel Magistrátu hl.m. Prahy 

Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
Zengrova 1937/24 
160 00 Praha 6 
_______________________________________________________________________ 

INT. - č. 9/13 
k demografickému vývoji počtu seniorů v hl.m. Praze a  k počtu míst v domovech důchodců a 
v domech s pečovatelskou službou na území hl.m. Prahy 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Janeček. 
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Janečkovi.                                                                     
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
 
_______________________________________________________________________ 
Ing. Viktor  P á z l e r 
INT. - č. 9/14 
k výběrovému řízení na firmu na personální audit  pro MHMP, kde zvítězila společnost BNV 
Consulting.                                                                                                                                                 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval ředitel MHMP  
                                                                          Ing.Trnka. 
                                                                          Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing.Trnkovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 18. října 2007 
Č.j.: S-MHMP 412327/07 RED 

INT č. 9/14 
Vážený pane inženýre, 
 

reaguji tímto na Vaši interpelaci č. 9/14, kterou jste přednesl na 9. zasedání 
Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 20.9.2007. Vaše otázky se týkaly personálních auditů v rámci 
Magistrátu hl.m. Prahy a v rámci příspěvkových organizacích města, které byly uskutečněny 
společností BNV Consulting, s.r.o.. 

K Vašemu prvnímu dotazu „zda a jak proběhlo výběrové řízení na výše uvedenou 
auditorskou firmu“ Vám sděluji, že veškerá výběrová řízení, která byla vyhlášena a 
realizována jak Magistrátem hl.m. Prahy tak jednotlivými příspěvkovými organizacemi, byla 
řádně vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, což lze doložit 
příslušnou dokumentací (např. veřejná výzva, zápisy z jednání výběrových komisí). U veřejné 
zakázky malého rozsahu byl osloven požadovaný počet dodavatelů a výzva byla rovněž dle 
pravidel vyvěšena na úřední desce. Pokud jde o kritérium ceny, tak to je vždy spolu 
s platebními podmínkami a předešlými zkušenostmi dodavatelské firmy jednou z hlavních 
podmínek pro posouzení vhodnosti předložené nabídky a z předložených nabídek společnost 



BNV consulting, s.r.o. ve všech těchto kritériích obstála nejlépe. Pokud jde o informace o 
ceně, tak přepočtená sazba této společnosti se pohybuje mezi 2.000 až 4.000Kč/poradcoden a 
nikoliv 8.000 Kč jak  jste ve své interpelaci uvedl.  

K Vašemu druhému dotazu „na zkušenosti výše jmenované auditorské firmy pro 
realizaci své činnosti“ bych rád uvedl, že společnost BNV consulting, s.r.o. byla založena 
v roce 1999 jako consorcium, v roce v roce 2004 se transformovala na BNV consulting, s.r.o. 
a od té doby také působí na mezinárodním trhu, převážně v Německu ve spolupráci s GIMA 
consult. 
Základní  informace o společnosti BNV constuliting, s.r.o.: 
1. Společníci BNV consulting, s.r.o.: 

• Ing. Radek Novotný, předchozí působení v managementu mezinárodní společnosti; 
• Ing. Petra Barešová, předchozí praxe v managementu německé consultantské 

společnosti; 
2. Počet pracovníků: 

• Společnost BNV consulting, s.r.o. má cca 40 pracovníků; 
3. Reference BNV consulting: 

• Společnost BNV consulting, s.r.o. má asi 50% zákazníků z komerční sféry a 50% 
zákazníků z veřejné sféry; 

      Reference z komerční sféry např.: 
• ŽS Brno, a.s.; OHL, S.A. 
• Sellier & Bellot, a.s. 
• Česká spořitelna, a.s. 
• Unilever ČR, s.r.o. 
• MZ Liberec, a.s. 
• Autobenex, s.r.o. 
• Česká Zbrojovka, a.s. 
• ATOK, Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu 
• KB, a.s. 
• Stavostroj, a.s. 
• Biocel, a.s. 
• Vítkovice, a.s. 
Reference z veřejné sféry např.: 
• Dopravní podnik Bratislava 
• Ministerstvo vnitra 
• Nejvyšší státní zastupitelství 
• Královehradecký kraj 
• Policie ČR 
• Městská část Praha 6 
• Městská část Praha 7 
• Městská část Praha 12 
• Město Jeseník 
• Město Hlučín 
• Město Hlinsko 
• Město Šlapanice 
• Zařízení  služeb pro Ministerstvo vnitra 
• Správa vojenského bytového fondu 
• Ministerstvo pro místní rozvoj 
• Česká inspekce životního prostředí 
• Ministerstvo zdravotnictví 



Vážený pane inženýre, pevně věřím, že výše uvedený výčet referencí Vás jistě přesvědčí o 
tom, že společnost BNV consulting, s.r.o. je auditorskou firmou, která má v oblasti veřejné 
správy dostatek zkušeností. 

Pokud jde o Váš třetí dotaz „jaké zkušenosti má s BNV consulting, s.r.o. hlavní město 
Praha“, tak vedení města neshledalo do této chvíle se společností BNV consulting, s.r.o. 
jakýkoliv problém a služby ze strany této společnosti jsou ve vztahu k městu plněny 
nadstandardně. Pracovníci BNV consulting, s.r.o. vystupují profesionálně a jejich výsledky a 
výstupy jsou konkrétní a jasné. V průběhu jednotlivých projektů byly vždy prezentovány dílčí 
výstupy a pracovníci společnosti reagují věcně a rychle na jakékoliv dotazy či připomínky. 

Veškeré platby s BNV consulting, s.r.o. probíhaly až po odevzdání a schválení výsledků; 
firma nevyžadovala žádné zálohové ani dílčí faktury. Jako zadavatelé jsme dle smlouvy o dílo 
měli možnost do poslední chvíle platby za poskytnuté služby neuhradit, což je oproti jiným 
obdobným společnostem velká výhoda. 

BNV consulting, s.r.o. dosud poskytlo své služby hl.m. Praze v následujících 
příspěvkových organizacích - URM, TSK, CSSP, ROPID, UDI, IROP, PIS a také na MHMP. 
Na základě těchto služeb dochází postupně k úspoře 783 pracovních míst a roční úspoře 
osobních nákladů přes 272 mil. Kč/rok. Do těchto konkrétních úspor však nejsou započítány 
další úspory jako např. pronájem budov, spotřeba energie, které souvisí se zrušením a 
restrukturalizací těchto organizací. Personální a organizační audit byl společností BNV 
consulting, s.r.o uskutečněn také v Dopravním podniku hl.m. Prahy kde v souladu s jeho 
závěry dochází k roční úspoře cca 450 mil. Kč/rok, což se také projevilo ve snížení dotace pro 
rok 2008. 

S ohledem na výše uvedené lze hodnotit spolupráci s BNV consulting, s.r.o. jako 
úspěšnou. 

Vážený pane inženýre, doufám, že má odpověď na veškeré Vaše dotazy je vyčerpávající a 
že budete mít dostatek informací k zodpovězení dotazu, který Vám byl ke společnosti BNV 
consulting, s.r.o. doručen. 
 

S pozdravem 
                                                                                Ing. Martin  T r n k a  v.r. 

                                                                         Ředitel Magistrátu hl.m. Prahy 
Vážený pan 
Ing. Viktor Pázler 
Pod Vrcholem 2342/10 
130 00 Praha 3 
_______________________________________________________________________ 
Ing. Zuzana  D r h o v á, Ph.D. 
INT. - č. 9/15 
k výsledku slučování škol dětí se specifickými poruchami chování ZŠ V Olšinách a  
ZŠ Na Zlíchově.                                                                                                                                               
                                                                          Na její vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy 
                                                                          Předáno k vyřízení nám. Kousalíkové.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne: 19. 10. 2007 
Č. j.: SE3/367/2007 

Vážená paní doktorko, 



reaguji na Vaše dotazy vznesené dne 20. září 2007 na 9. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 

ve věci sloučení Základní školy a Střední školy, Praha 10, V Olšinách 69, se Základní školou 

pro žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19. 

Při přípravě optimalizačního záměru sloučení výše zmíněných škol a předpokládaným novým 

sídlem nástupnické školy v objektu Jahodová 44, Praha 10, jednali zástupci odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy MHMP se zástupci MČ Praha 10 o možnosti využití objektu Jahodová 

pro potřeby MHMP.  

MČ Praha 10 již totiž v roce 2003 zažádala o bezúplatný převod objektu ZŠ Jahodová 

z majetku státu do majetku HMP. Během složitých jednání mezi MČ Praha 10 a Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových bylo zjištěno, že objekt není a nikdy nebyl zapsán 

v katastru nemovitostí, bez čehož nelze převod realizovat. Odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy MHMP byl o této záležitosti průběžně informován s tím, že se předpokládalo, že 

k vyřízení všech nesrovnalostí v této záležitosti dojde nejpozději k datu 1. 9. 2007, kdy měl 

být objekt připraven pro využití Základní školou pro žáky se specifickými poruchami 

chování.  

Během složitých jednání o převodu majetku byla MČ Praha 10 žádána o několikeré doplnění 

dalších údajů, naposledy dne 15. 11. 2006 o údaje nutné k přidělení čísla popisného dotčeného 

objektu. Navzdory tomu, že MČ Praha 10 odesílala požadované dokumenty dostatečně v čas, 

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu přijal „Žádost o zápis budov s číslem popisným“ od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových až dne 7. 5. 2007. 

Ke dni 1. 9. 2007 nebyly předmětné nemovitosti objektu Jahodová stále zapsány v katastru 

nemovitostí, tudíž k tomuto datu neproběhlo převzetí budovy Jahodová a současně tedy ani  

k vystěhování budovy na Zlíchově a k přestěhování do objektu Jahodová. Objekt v Olšinách 

69 je již delší dobu svěřen MČ Praha 10, v její kompetenci je i další využití tohoto objektu. 

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu zapsal dotčené nemovitosti do katastru nemovitostí včetně 

čísla popisného až dne 24. 9. 2007 (navzdory zákonem stanovené lhůtě, ve které by zápis měl 

být proveden). 

Dne 15. 10. 2007 byl odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP písemně informován 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, že již neexistují překážky k přípravě 

bezúplatného převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví hl. m. Prahy.  



Na základě této informace odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP zpracoval tisk 

k projednání v Radě hl. m. Prahy k nabytí majetku bezúplatným převodem do vlastnictví 

HMP. Pro úplnost, tento tisk musí být projednán také v ZHMP (dle zákona č. 219/2000 Sb.). 

Po převedení majetku na HMP bude zřizovací listinou svěřen do správy Základní škole pro 

žáky se specifickými poruchami chování, Praha 5, Na Zlíchově 19. 

S pozdravem 

                                                                                  Ing. Marie  K o u s a l í k o v á   v.r. 

                                                                                  Náměstkyně primátora hl.m. Prahy 

Vážená paní 
Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. 
Jánského 2236 
155 00  Praha 5 
_______________________________________________________________________ 
RNDr. Milan  M a c e k, CSc 
INT. - č. 9/16 
k poděkování primátorovi hl.m. Prahy za vstřícné jednání k řešení otázky Gymnázia Buďánka 
v Praze 5.                                                          Vzato na vědomí 
 

Ing. Antonín  W e i n e r t, CSc 
INT. - č. 9/17 
k problémům bezdomovců na území hl.m. Prahy, k postoji Městské policie. 
                                                                                                                                                                                  
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Janečkovi ve 
                                                                          spolupráci s nám. Blažkem. 
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
Odpověď nám. Blažka je přihraná na konci tohoto přehledu, vzhledem k její obsáhlosti. 
_______________________________________________________________________ 

Mgr. Iva  K o t v o v á 
INT. - č. 9/18 
k vypracování zprávy pro výbor UNESCO k plánu výstavby výškových budov v hl.m. Praze. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na její vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy. 
                                                                          Předáno k vyřízení  primátorovi hl.m. Prahy.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 20. října 2007 
        č.j.: INT. – č. 9/18 

Vážená paní magistro, milá kolegyně, 



 dovolte, abych Vám k Vaší interpelaci vznesené na 9. zasedání Zastupitelstva 
hl. m. Prahy 20. 9. 2007 sdělil následující. 

„Management plan“, neboli „Plán udržitelného rozvoje a správy památky“ 
zapsané na seznamu UNESCO je dokument, který je v současné době vyžadován již 
v průběhu kandidatury památky na zařazení do tohoto seznamu. Praha, stejně jako 
mnoho jiných památek dříve zapsaných, má povinnost tento dokument dodatečně 
doplnit, bez konkrétního termínu dokončení a předání. 

 Garantem tvorby Management planu je Útvar rozvoje města, vedený ředitelem 
Ing. Bořkem Votavou ve spolupráci s odborem Památkové péče a cestovního ruchu 
MHMP, vedeným ředitelem Mgr. Janem Kněžínkem. Oba útvary přitom spolupracují 
s Národním památkovým ústavem a s jeho ředitelem Pavlem Jeriem.  

V září 2007 byl ustaven pracovní tým, který vytvořil harmonogram prací na 
vlastním management plánu. Jehož součástí je i kapitola o umísťování výškových 
budov v Praze, s ohledem na Pražskou památkovou rezervaci. V současnosti jsou již 
zpracovány průzkumy a rozbory této kapitoly a jsou započaty práce na následující 
etapě, tzn. konceptu. 

Vzhledem k citlivosti problematiky připravuje pracovní tým ÚRM workshopy. 
V jejich rámci se bude moci zapojit do diskuse jak odborná tak i laická veřejnost. 

V příloze Vám zasílám harmonogram plánovaných prací. Pokud jde o další 
podrobnosti ke zpracovávaným otázkám, můžete se obrátit přímo na ředitele ÚRM 
ing. Votavu, který je připraven přizvat Vás na kterékoli pracovní jednání o 
management plánu.  

S pozdravem  

                                                              MUDr. Pavel  B é m  v.r. 

                                                                  Primátor hl.m. Prahy 

Přílohy:  Časový harmonogram Management planu 
Doporučená struktura Management planu 
Zápis z 1. pracovního jednání týmu 

 
Vážená paní 
Mgr. Iva  K o t v o v á 
Branická 572/9 
147 00  Praha 4 



Časový harmonogram management plánu pro hl.m. Prahu 
_______________________________________________________________________ 

Září 2007 Návrh struktury MP 
První setkání pracovního týmu ÚRHMP, MHMP-
OKP, NPÚ 
Návrh základní struktury management planu 

12. 10. 2007 Úprava struktury MP Připomínky k navržené struktuře 

Říjen 2007 Struktura MP 
Zapracování připomínek k navržené struktuře 
(ÚRHMP) 

Listopad-
prosinec 2007 

Práce na MP 
Rozpracování struktury, práce na jednotlivých 
kapitolách, oslovení dalších partnerů k doplnění 
informací (MČ, HMP, ministerstva) 

Leden – únor 
2008 

Práce na MP 
Zapracování doplněných informací od ostatních 
partnerů 
Dokončení první verze zpracovaných kapitol 

Březen 2008 První verze MP 
Prezentace první verze, propojení všech kapitol 
v jeden dokument 

Duben 2008 Oponentura MP 
Oponentura první verze management planu – 
připomínkovací fáze v rámci ČR, zahraničí 

Květen – 
červenec 2008 

Práce na MP 
Zapracování připomínek, doplnění  

Srpen – září 
2008 

Finální verze MP 
Prezentace finální verze management planu 

Říjen 2008 Schvalovací proces MP 
Zahájení schvalovacího procesu a přijetí MP 
v rámci HMP všemi orgány 

Otevřený 
termín  

Zaslání MP do 
UNESCO 

Zaslání scháleného a přijatého MP do světové 
organizace UNESCO 

Září 2007 Návrh struktury MP 
První setkání pracovního týmu ÚRHMP, MHMP-
OKP, NPÚ 
Návrh základní struktury management planu 

12. 10. 2007 Úprava struktury MP Připomínky k navržené struktuře 

Říjen 2007 Struktura MP 
Zapracování připomínek k navržené struktuře 
(ÚRHMP) 

Listopad-
prosinec 2007 

Práce na MP 
Rozpracování struktury, práce na jednotlivých 
kapitolách, oslovení dalších partnerů k doplnění 
informací (MČ, HMP, ministerstva) 

Leden – únor 
2008 

Práce na MP 
Zapracování doplněných informací od ostatních 
partnerů 
Dokončení první verze zpracovaných kapitol 

Březen 2008 První verze MP 
Prezentace první verze, propojení všech kapitol 
v jeden dokument 

Duben 2008 Oponentura MP 
Oponentura první verze management planu – 
připomínkovací fáze v rámci ČR, zahraničí 

Květen – 
červenec 2008 

Práce na MP 
Zapracování připomínek, doplnění  

Srpen – září 
2008 

Finální verze MP 
Prezentace finální verze management planu 

Říjen 2008 Schvalovací proces MP 
Zahájení schvalovacího procesu a přijetí MP 
v rámci HMP všemi orgány 

Otevřený 
termín  

Zaslání MP do 
UNESCO 

Zaslání scháleného a přijatého MP do světové 
organizace UNESCO 
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Z  o b s a h u  j e  v i dě t ,  ž e  k a ž d é  mě s t o  b u d e  m í t  j i n ý ,  p r o t o ž e  s vů j  
m a n a g e m e n t  p l a n  =  p l á n  z a c h á z e n í  s  mě s t e m ,  a b y  zů s t a l o  

p a m á t k o u .  

 

Appendix B: MEMORY OF THE WORLD REGISTER - 
NOMINATION FORM 

The minimum information of the NOMINATION FORM  is to be supplied with 
nominations of documentary heritage for the Memory of the World Register. In the case 
of documentary heritage which is in several locations, or has several owners or 
custodians, full details of each component, owner or custodian are to be provided. 

Nominations and any supporting information should be sent to: 

Memory of the World Programme UNESCO PGI 
1, rue Miollis 
757032 Paris FRANCE  

Annex 1: Indicative List of Factors to be Included in Management Plan 

Ideally the management plan for documentary heritage, listed on the Memory of the 
World Register, will be one component of a total preservation management plan for the 
whole library, archive or other collecting organization in which the document, collection 
or holding resides. There may be circumstances where a management plan is developed 
for specific documentary heritage before a total preservation management plan is 
created. 

The plan must demonstrate an understanding of the significance of the documentary 
heritage and the development of appropriate strategies to preserve and provide access to 
it. 

The following is an indicative list of factors to be included in a management plan. The 
information provided in various parts of the General Guidelines to Safeguard 
Documentary Heritage will assist in developing a plan. Where appropriate, references to 
the relevant sections in the Guidelines are given below in parentheses.This list will be 
developed further by the International Advisory Committee as the programme evolves. 

• Statement of the significance of the documentary heritage. (Chapter 4,Section 4)  
• Access policy and procedures.(Chapter 7, Section 8 and (Chapter 8, Section 1)  
• Details of preservation budget.  
• Preservation procedures and policies to control the physical environment — ie 

air quality, temperature, humidity, light levels, shelving, storage, security, 
building maintenance, handling by staff and users and display techniques. These 
procedures and policies should take into account the significance, physical state 
and required use of the documentary heritage.(Chapter 7, Section 2)  



• Preservation treatments employed including details about access to professional 
conservation expertise and facilities.(Chapter 7, Sections 3, 4 and 5)  

• A disaster prevention and recovery plan.  
• Number of preservation staff, their qualifications and opportunities for their 

continued training.  
• Description of how the preservation activities are incorporated into general 

management activities.  

 
General Information Programme and UNISIST - United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
 

 

 Místo konání  Datum 14. 09. 2007 

 Věc 1. V.V. na přípravu management planu 

 Přítomni Dle přiložené prezen ční listiny 

 Zpracoval Ing. arch. Robin Hanus Počet stran 1/ 4 

 
 

 
• Předmětem jednání byl management plan Pražské památkové rezervace, zapsané na na 

Listině památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.  
 

• Přípravou a garancí management planu byl pověřen URM hlavního m ěsta Prahy . 
 

• K dnešnímu jednání byl přípraven dokument: „Obsah a smysl management planu“, 
zpracovaný URM – Ing. Akad. arch. Václavem Králíčkem. 

 
• Na základě doporučení centra světového dědictví UNESCO by efektivní  

management plan měl zpracovávat a naplňovat správce lokality, tedy   
site – manager.  Jedná se o osobu  odpovědnou za koordinaci péče, obnovy, 
prezentace a dalších relevantních činností s lokalitou spojených, a měla by splńovat 
tyto předpoklady:   a) odborník znalý problematiky 

b) zkušený v oblasti financování a v oblasti památkové péče  
c) dobrý manager 
d) respektovaná a vlivná osobnost 

Do příštího V.V. zajistí návrh osoby site – 
managera URM (ve spolupráci se zastupitelstvem 
hlavního města Prahy)  

 
• K jednotlivým bod ům přípravného dokumentu: 

 
1. Cíle a pot řebnost zpracování management planu 

Zajistí URM spolu s Odborem památkové péče a 
cestovního ruchu MHMP 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
ÚTVAR ROZVOJE HL. MĚSTA PRAHY 

 



2. Popis lokality a jejího prost ředí, kulturn ěhistorický (pop ř. umělecký, v ědecký, 
přírodov ědný, apod.) význam v celosv ětovém a národním kontextu.  

Zajistí Národní památkový ústav v hl. městě Praze 
 

3. Vztah management planu k existujícím právním p ředpis ům a administrativním 
opat řením. 

Zajistí URM spolu s Odborem památkové péče a 
cestovního ruchu MHMP. 
 
4. Současný stav územn ě-plánovací dokumentace, cíle a díl čí projekty obnovy, 
restaurování a ochrany v širším rámci.  

Zajistí URM spolu s Národním památkovým 
ústavem v hl. městě Praze 
 
5. Současná koncepce, cíle a díl čí projekty cestovního ruchu a jejich rámec.  

Zajistí Odbor památkové péče a cestovního ruchu 
MHMP. 
 
 
 
6. Postup a způsob realizace management planu. 

Zajistí URM a Odbor památkové péče a cestovního 
ruchu MHMP. 
 
7. Periodická kontrola management planu.  

Zajistí URM  
.  

8. Zásady umís ťování výškových budov na území hl.m.Prahy.  
Kapitola je zpracovávána URM a soukromým atelierem vázaným smlouvou.  
Termíny zpracování tématu této kapitoly jsou na roz díl od p ředchozích kapitol 
vázány na časový harmonogram p říprav podklad ů pro Centrum sv ětového 
dědictví UNESCO:  
 

TERMÍN POSTUP PRACÍ 

červenec 2007 
Zadání a výběr zpracovatele Zásad umisťování výškových budov 

na území hl. m. Prahy 

srpen 2007 
Začátek prací na 1. části Zásad umisťování výškových budov na 

území hl. m. Prahy (dokumentace aktuálního stavu) 

září 2007 Konzultace, příprava podkladů k 1. části 

27. 9. 2007 Kontrolní termín práce na 1. části 

říjen 2007 Pozvání expertů diplomatickou cestou 



12. 10. 2007 
Odevzdání 1. části Zásad umisťování výškových budov na území 
hl. m. Prahy (dokumentace aktuálního stavu – současnost a blízká 

budoucnost) 

12. –27. 10. 2007 
Připomínky, zapracování připomínek k 1. části (NPÚ, ÚRHMP, 

MHMP-OKP) 
Schválení vedením ÚRHMP, MHMP-OKP, zástupců HMP 

27. 10. 2007 
Finální podoba 1. části Zásad umisťování výškových budov na 

území hl. m. Prahy (dokumentace aktuálního stavu) 

konec října 2007 
Zaslání podkladů expertům, seznámení s aktuální situací v Praze 

Příprava podkladů pro účastníky mise 

říjen/listopad 2007 
Spojená reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví a 

ICOMOS 

listopad – prosinec 2007 
Zapracování připomínek expertů 

Vypracování 2. části Zásad umisťování výškových budov na území 
hl. m. Prahy (návrh zásad) 

14. 1. 2008 
Finální podoba zprávy o stavu péče o historické jádro Prahy a 

studie visuálních dopadů 

leden 2008 
Připomínky, korektury (HMP, NPÚ, MK ČR), překlad zprávy a 

studie 

1. 2. 2008 
PAŘÍŽ 

Zpráva o stavu péče o historické jádro Prahy + studie visuálních 
dopadů 

 
 

• Do příštího V.V. bude p ředložen harmonogram prací na zpracování management 
planu (kde budou p ředevším uvedeny termíny zpracování konceptu, 
projednání,  kone čné verze, schválení a vydání).  
Zajistí Odbor památkové pé če a cestovního ruchu MHMP.  
 

• Příští V.V. management planu se koná dne 12.10.2007 v 13:00  na URM HMP v KŘ. 
 
 

• Příloha - prezenční listina: 
 
 



 
 
 

_____________________________________________ 
 
Mgr. Petra  K o l í n s k á 
INT. - č. 9/19 
k předávání informací občanů členům ZHMP při jednání ZHMP. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing.Trnkovi.                                             
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 10. října 2007 
Č.j.: S-MHMP 412344/07 RED 

INT č. 9/19 
Vážená paní magistro, 



 
      na  9. zasedání  Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 20.9.2007 došlo k politováníhodnému 
nedorozumění. Je samozřejmostí, že informace, které občané chtějí předat členům 
Zastupitelstva hl.m Prahy při jednání Zastupitelstva, jsou přes pracovníky oddělení volených 
orgánů v co nejkratším možném čase distribuovány. Záleží pouze na formě distribuce. 
     Jistě se shodneme na tom, že není vhodné, aby toto konali sami občané v době jednání 
Zastupitelstva, ale ani o přestávkách, kdy členové Zastupitelstva opustí svá místa a 
ponechávají v lavicích své osobní věci, popř. rozloženou osobní poštu, či jiné dokumenty. 
Z tohoto důvodu došlo k pozastavení osobního rozdávání občany a k nepochopení, že 
materiály rozdají pracovníci oddělení volených orgánů následně.  
     Pro lepší organizaci a identifikaci rozdávaných materiálů od občanů (kde mnohde chybí 
podpis, sídlo organizace a jiné identifikační znaky písemnosti) je připraven jednoduchý 
formulář  (viz příloha), který vyplní pracovníci oddělení volených orgánů  po obdržení 
materiálů od občanů  pouze pro evidenci rozdávaných materiálů a případné další dotazy členů 
Zastupitelstva hl.m. Prahy a následně materiál rozdají členům Zastupitelstva.  
     Věřím, že tento způsob distribuce je vyhovující jak pro občany, tak pro členy 
Zastupitelstva hl.m. Prahy. 
     S pozdravem 

                                                                                Ing. Martin  T r n k a  v.r. 
                                                                                       Ředitel Magistrátu hl.m. Prahy 
Vážená paní 
Mgr. Petra Kolínská 
členka Zastupitelstva hl.m. Prahy 
Kafkova 17 
160 00  Praha 6  
     _______________________________________________________________________ 
Ing. Zuzana  D r h o v á, Ph.D. 
INT. - č. 9/20 
ke kauze stavby sochy Sigmunda Freuda na Kozím plácku. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na její vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy. 
                                                                          Předáno k vyřízení řediteli odboru kultury,  
                                                                          památkové péče o cestovního ruchu MHMP                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
- 

 
HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE  

A CESTOVNÍHO RUCHU 

  
 
 
Vážená paní 
Ing. Zuzana Drhová, Ph. D. 
Jánského 2236 
155 00 Praha 5  
 
 
  

 
    

 
 

 

Č. j.:            412332 / 2007 MHMP 
 

V Praze, dne 15. října 2007 
 
 

      



 
 

Věc:  ústní interpelace na 9. zasedání ZHMP dne 20. 9. 2007,  
  INT.-č.9/ 20  ke kauze stavby sochy Sigmunda Freuda na Kozím plácku.        

 
Vážená paní zastupitelko, 

 
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále MHMP – OKP) byla 
postoupena k vyřízení výše zmíněná interpelace, jejímž hlavním bodem je, že 
„výběr umístění sochy Sigmunda Freuda probíhal poměrně nekoncepčně a 
navzdory nesouhlasným vyjádřením i části místní odborné veřejnosti“. 

Vzhledem k Vašemu dalšímu konstatování - kauza je mediálně 
sledována - si Vám dovoluji poslat základní rozhodnutí odborných orgánů 
v této věci. I přes to, že zmíněná rozhodnutí jsou kdykoliv k dispozici laické i 
odborné veřejnosti, odpůrci umístění sochy je nikdy necitují. 
Proto v příloze přikládám následující kopie: 
1. Odborné vyjádření Národního památkového ústavu čj. NPÚ-  
    311/17043/2006 sloužící jako podklad pro vydání správního   
    rozhodnutí, Parc. 1031,1035, Staré Město, Kozí plácek, Praha 1. 
2. Rozhodnutí MHMP 462215/2006 Poš 
    ve věci umístění sochy Sigmunda Freuda na parc. č. 1031 a 1035, k.ú.   
   Staré Město, křižovatka ulic Kozí, Haštalské, U Obecního dvora,    
   Vězeňské, Praha 1. 

   
Vážená paní zastupitelko, 
domnívám se, že předložené dokumenty dostatečně osvětlují postup 
příslušných orgánů. Pokud jde o současný vývoj situace, pak sděluji, že ze 
strany žadatelů nebyl v posledních 8 měsíců podán na MHMP – OKP žádný 
další podnět.  

Na závěr Vás chci ubezpečit, že pokud byste měla zájem, odborní 
pracovníci   MHMP – OKP jsou připraveni Vám poskytnout příslušné 
informace související s problematikou památkové péče na území hlavního 
města  Prahy.  

S pozdravem 
           Jan   K n ě ž í n e k  v.r. 
                ředitel odboru 
        
Přílohy:        1. Rozhodnutí MHMP 462215/2006 Poš 

2. Odborné vyjádření NPÚ-311/17043/2006 

 

 

 
HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 
ODBOR  KULTURY,  PAMÁTKOVÉ PÉČE 

A CESTOVNÍHO RUCHU 

 

 
Č.j.: MHMP 462 215/2006/Poš V 

Praze:  
20.2.2007 



Vyřizuje: Mgr. Pošvová   
Telefon: 236 00 2077   

 
 

 ROZHODNUTÍ  
 
 

 Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen 
MHMP OKP), jako orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a 
místně příslušný podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále 
zákona), posoudil žádost vlastníka dotčených pozemků Hlavního města Prahy, Mariánské 
náměstí 2/2, Praha 1, kterou podala v zastoupení na základě plné moci ze dne 22.11.2006 
firma Communication Works, s.r.o., Gotthardská 28/8, Praha 6, IČ 267 18 103 a rozhodl 
podle § 67 zákona č. 500/2004, správní řád, 
ve věci umístění sochy Sigmunda Freuda na parc. č. 1031 a 1035, k.ú. Staré Město, 
křižovatka ulic Kozí, Haštalské, U Obecního dvora, Vězeňské, Praha 1,  
která leží v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 
66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, 
která spočívá v úpravách s následujícími podrobnostmi:  
- postava sedící u stolu bude osazena na sokl vysoký 30 cm tvaru nepravidelného oválu 

mezi skupinu třech stromů,  
- plastika je bronzová, sokl z pohledového betonu tvarem kopíruje stávající zmenšený 

vydlážděný ostrůvek, 
- sokl zapuštěn do terénu cca 100cm  
a vydává podle ustanovení §14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3 zákona č.20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko: 

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předloženého návrhu, který zpracovala firma 
CASUA, s.r.o., U Kněžské louky 43, Praha 3, IČ 448 46 908, listopad 2006 je z hlediska 
zájmů státní památkové péče  p ř í p u s t n é  za těchto podmínek:  
1. Sokl bude snížen z navržených 30 cm na 10 cm. 
2. Sokl z pohledového betonu nebude mít lesklý povrch. 
 

Odůvodnění: 
Podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3 zákona byla dne 8.12.2006 

podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému návrhu 
v rozsahu předložené žádosti.  

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:     
- výpis z katastru nemovitostí  
- plnou moc 
- výpis z obchodního rejstříku 
- dokumentaci. 

Dne 3.1.2007 vydal MHMP OKP podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu usnesení o 
přerušení správního řízení o vydání závazného stanoviska za účelem doplnění podání. 

Řízení v souladu s § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu bylo přerušeno ode dne 
5.1.2007. Dne 12.1.2007 účastník řízení doplnil podání o požadované doklady. 

MHMP OKP dne 15.12.2006 požádal Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v hl. městě Praze o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu. 

Ve smyslu ustanovení § l4 odst. 6 citovaného zákona bylo ve věci vydáno písemné 
vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. městě Praze 



č.j. NPÚ-311/17043/2006 ze dne 30.1.2007. Ve svém vyjádření tato odborná organizace 
provedení považuje za realizovatelné za podmínek. 

Účastníkovi řízení byla v souladu s § 36, odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, 
před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 
Účastník řízení této možnosti nevyužil.  

MHMP OKP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením příslušné 
odborné organizace státní památkové péče s tím, že práce uvedené v předloženém návrhu, 
jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínek uvedených ve výroku 
rozhodnutí.  

Dotčené místo leží v památkové rezervaci v hlavním městě Praze prohlášené nařízením 
vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Je křižovatkou čtyř ulic, 
ulice Kozí, Haštalské, U Obecního dvora a ulice Vězeňské. Původně zde byl Uhelný trh 
(plac). Ve 14. stol. se jižní strana jmenovala ulice Hrnčířská, rozšířené části se říkalo Uhelný 
plac (forum carbonum). Později bylo místo přejmenováno na Starý uhelný trh, protože uhelná 
huť se přestěhovala na dnešní Uhelný trh. Od 18. století se zde říkalo Kozí plácek a prodávaly 
se tu kozy. Náměstí se změnilo hlavně v letech 1902-1903, kdy bylo zbořeno nejvíce zdejších 
domů. V roce 2003 v rámci regenerace veřejných prostor Haštalské čtvrti byl ostrůvek tzv. 
„Kozí plácek“ tvarově upraven a oproti tehdejšímu stavu, kdy byl kryt asfaltem, byl nově 
vydlážděn mozaikovou dlažbou. V minulosti šlo o tržní místo a křižovatku čtyř ulic, 
zadlážděné dle historické fotografie z přelomu 19. a 20. stol. nepravidelnou štětovou dlažbou 
a stála zde historická lampa kombinovaná s vodovodním stojanem. V současnosti je 
především dopravní křižovatkou, přestože ve středu je nově vydlážděný vyvýšený ostrůvek se 
třemi stromy a pěti lavičkami. I přes tuto úpravu zůstává místo především dopravním uzlem. 
Z hlediska památkové ochrany nedojde osazením plastiky doprostřed křižovatky k zásadnímu 
narušení Pražské památkové rezervace a jejího prostředí. Připomenutí osobnosti Sigmunda 
Freuda vhodnou formou v blízkosti někdejší židovské čtvrti může lokálně umocnit genia loci 
příslušné části Pražské památkové rezervace bohaté na historii středověkou i novověkou. 
Volba této plastiky vzešla ze soutěže, v jejíž porotě byly nezpochybnitelné autority české 
výtvarné obce. Jde o kvalitní bronzovou plastiku a ta má na Starém Městě i v Josefově více 
jak stoletou tradici – Šalounův Hus, Bílkův Mojžíš a další. Podmínky č. 1 a 2 jsou stanoveny 
na základě negativního působení betonových soklů kupříkladu pod telefonními budkami, kdy 
dochází k nežádoucímu převýšení mozaikové dlažby typické pro Pražskou památkovou 
rezervaci a k nežádoucímu materiálovému kontrastu vůči ní. Tyto sokly mají obvyklou výšku 
10 cm. Předložený návrh není v zásadním rozporu s režimem památkové ochrany stanoveným 
pro objekty a prostředí v Pražské památkové rezervaci.  

Navrhovaná stavba leží v území s archeologickými nálezy ve smyslu 
ustanovení    § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů, v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, 
prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním 
městě Praze. V průběhu veškerých zemních prací bude umožněno 
provedení záchranného archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno 
projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a 
stavební činnosti. 

Podmínky pro provedení archeologického výzkumu a harmonogram prací je nutno 
projednat s prováděcí organizací v dostatečném předstihu, nejméně 21 dní před započetím 
prací.   
 
 



Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl příslušný správní orgán v souladu 
s platnou právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ust. §83 odst.1 správního řádu 
odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě l5 
(patnácti) dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolání k Ministerstvu kultury ČR, podáním u 
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, na 
výše uvedenou adresu našeho úřadu. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle §40 odst.1 
písm.a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto usnesení doručeno. Doručení 
písemnosti upravuje §23 a §24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto 
rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. 
Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k 
vyzvednutí v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje 
se rozhodnutí podle §24 odst.1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od 
tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání odvolání).  Podané odvolání  má odkladný 
účinek.   
                                                                                         Jan  K n ě ž í n e k v.r. 

ředitel  odboru 
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Dokumentace pro územní a stavební řízení (CASUA, spol. s. r. o., Ing. arch. Oleg 
Haman, Ing. Tomáš Zeman, listopad 2006) – umístění sochy Sigmunda Freuda  
 

 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, vydává na 
žádost, kterou obdržel dne 18.12.2006, podle ustanovení § 14 odst. 2 a 7 zák.                  č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto 
odborné vyjádření: 
Předmětem předložené dokumentace je návrh na umístění plastiky Sigmunda Freuda od 
sochaře Michala Gabriela na křižovatce ulic Kozí, Haštalské, U Obecního dvora, Vězeňské. 
Navrhovaná plastika postavy sedící u stolu (bez uvedení materiálu) je osazována na sokl (v. 
30 cm) tvaru nepravidelného oválu mezi skupinu třech stromů. Sokl z pohledového betonu, 
který tvarem kopíruje stávající zmenšený vydlážděný ostrůvek, je v návrhu zapuštěn do terénu 
cca 100 cm.   
Z hlediska památkové péče je předložený návrh 

 
realizovatelný 

            za těchto podmínek: 
 
1. Sokl bude výškově minimalizován z navržených 30 cm na 10 cm. 
2. Případná impregnace soklu z pohledového betonu nebude mít lesklý povrch. 
3. V průběhu veškerých zemních prací bude proveden záchranný archeologický výzkum, 

jehož náklady hradí stavebník. Archeologické pracoviště vhodné pro tuto práci doporučí 
Pražská archeologická komise. O jejím názoru je možno se informovat v archeologickém 
oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním 
městě Praze, Na Perštýně 12, Praha 1, tel./fax: 234 653 307 (Dr. Lochmann). Podmínky 
pro provedení výzkumu a harmonogram prací je nutno dojednat s prováděcí organizací v 
dostatečném předstihu a vlastní zahájení výkopů je třeba oznámit alespoň 21 dní předem. 

4. Při kolaudačním řízení bude předloženo písemné potvrzení o provedení 
archeologického výzkumu. 

     Odůvodnění: 
Dotčené místo je křižovatkou čtyř ulic, ulice Kozí, Haštalské, U Obecního dvora a ulice 
Vězeňské. Původně zde byl Uhelný trh (plac). Ve 14. stol. se jižní strana jmenovala ulice 
Hrnčířská, rozšířené části se říkalo Uhelný plac (forum carbonum). Později bylo místo 
přejmenováno na Starý uhelný trh, protože uhelná huť se přestěhovala na dnešní Uhelný trh. 
Od 18. století se zde říkalo Kozí plácek a prodávaly se tu kozy. Náměstí se změnilo hlavně 
v letech 1902-1903, kdy bylo zbořeno nejvíce zdejších domů. V roce 2003 v rámci regenerace 
veřejných prostor Haštalské čtvrti byl ostrůvek tzv. „Kozí plácek“ tvarově upraven a oproti 
tehdejšímu stavu, kdy byl kryt asfaltem, byl nově vydlážděn mozaikovou dlažbou.   
V minulosti šlo o tržní místo a křižovatku čtyř ulic, zadlážděné dle historické fotografie 
z přelomu 19. a 20. stol. nepravidelnou štětovou dlažbou a stála zde historická lampa 
kombinovaná s vodovodním stojanem. V současnosti je především dopravní křižovatkou, 
přestože ve středu je nově vydlážděný vyvýšený ostrůvek se třemi stromy a pěti lavičkami. I 
přes tuto úpravu zůstává místo především dopravním uzlem. Z hlediska památkové ochrany 
nedojde osazením plastiky doprostřed křižovatky k zásadnímu narušení Pražské památkové 
rezervace a jejího prostředí. Připomenutí osobnosti Sigmunda Freuda vhodnou formou 
v území někdejší židovské čtvrti může lokálně umocnit genia loci příslušné části Pražské 
památkové rezervace bohaté na historii středověkou i novověkou. Volba této plastiky vzešla 
ze soutěže, v jejíž porotě byly nezpochybnitelné autority české výtvarné obce. 



Předpokládáme, že půjde o kvalitní bronzovou plastiku a ta má na Starém Městě i v Josefově 
více jak stoletou tradici – Šalounův Hus, Bílkův Mojžíš a další.  
Podmínky pro stavební činnost v rezervaci stanovuje nařízení vlády č. 66/1971 ze dne 
21.7.1971.  Pro stavební  úpravy  nechráněných  objektů  a  jejich souborů v PPR se   v § 3, 
odst. 1, písmeno a) citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí být řešeny a 
prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému 
společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných                a dokumentárních 
funkcí“. 
Pro novou výstavbu a vnější úpravy nechráněných objektů v PPR se v § 3, odst. 1, písmeno b) 
citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí dbát architektonických vztahů ke 
kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou 
skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické 
tvorby“. Podmínky č. 1 a 2 jsou stanoveny na základě negativního působení betonových soklů 
kupříkladu pod telefonními budkami, kdy dochází k nežádoucímu převýšení mozaikové 
dlažby typické pro Pražskou památkovou rezervaci a k nežádoucímu materiálovému kontrastu 
vůči ní. Tyto sokly mají obvyklou výšku 10 cm. Výška trojnásobná by znamenala jistý a 
v betonu ještě znásobený nevhodný atak daného místa s jemnou osnovou mozaikové dlažby.  
Pro zpracování, posuzování a schvalování všech územních plánů, soutěžních úkolů i 
přípravné a projektové dokumentace staveb na území PPR se v § 3, odst. 1,           písmeno d) 
citovaného nařízení vlády stanoví podmínka, že cit.: „musí být prováděno se zřetelem ke 
kulturní hodnotě prostředí“. 
Předložený návrh není v zásadním rozporu s režimem památkové ochrany stanoveným pro 
objekty a prostředí v Pražské památkové rezervaci.  
Stavba se nachází v místech, kde je nutné počítat s výskytem archeologických nálezů. 
Literatura: 
Přikrylová, M.; Zmizelá Praha ve fotografiích archivu hlavního města Prahy. Náměstí, plácky 
a trhy na Starém Městě, Praha 1991  
Ruth, F., Körber, P.; Kronika královské Prahy a obcí sousedních, Díl II., MCMIV.,             s. 
605-607.  
Stehlík. F.; Historický a orientační průvodce ulicemi hlavního města Prahy, Praha 1929, s. 
154.  

           PhDr. Michael   Z a c h a ř  v. r. 
                                                                                                              ředitel   
Příloha: dok.  
Za správnost: Pohlová  
______________________________________________________________________ 

Pavel  Ž ď á r s k ý 
INT. - č. 9/21 
k vystupování zástupců a plnění úkolů odboru sociální péče a zdravotnictví MHMP.                                                                                    
                                                                           
                                                                         Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing. Trnkovi.                                                                       
                                                                         Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 19. října 2007 
Č.j.: S-MHMP 412358/07 RED 

INT č. 9/21 
Vážený pane zastupiteli, 
 



dovolím si odpověď na Vaši interpelaci č. 9/21 vznesenou na 9. zasedání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy.  

Jsme si vědomi toho, že Vaše připomínky nebyly zcela neoprávněné. Proto 
požadované údaje k materiálu o postupu grantového řízení v oblasti zdravotnictví včetně 
tabulky změn účelu použití grantu a připomínky byly zaznamenány s tím, že budou  
zapracovány do materiálu grantového řízení. Byla učiněna taková opatření, aby k podobným 
situacím již nedocházelo, rovněž pracovník, který ne zcela vhodně vystupoval, se výboru 
nebude zúčastňovat. 

S příslušnými pracovníky byl projednán opětovně způsob přípravy materiálů do 
výboru zejména s důrazem na jejich včasné předložení. Pracovníci, kteří jsou k projednávání 
některých bodů programu přizváni, byli opětovně upozorněni na nutnost plně respektovat 
požadavky členů zastupitelstva HMP a vytvářet jim co nejlepší podmínky k výkonu jejich 
funkce. 

S pozdravem 
                                                                                Ing. Martin  T r n k a  v.r. 
                                                                            Ředitel Magistrátu hl.m. Prahy 

Vážený pan 
Pavel Žďárský 
Bakovská 472 
197 00 Praha 9 
_______________________________________________________________________ 

RNDr. Jana  R y š l i n k o v á, CSc 
INT. - č. 9/22 
ke grantové politice hl.m. Prahy v oblasti kultury.   
                                                                                                                                               
                                                                          Na její vystoupení reagoval radní Richter. 
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Richterovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

                                                                                                                        V Praze dne 15.10.2007 
                                                                                                                               Č.j. SE7/62/2007 

Věc: Interpelace č. 9/22 přednesená na ZHMP dne 20.9.07  
 
 

Vážená paní zastupitelko, 
 

k Vaší interpelaci č. 9/22 přednesené na jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 20.9.07 Vám 
sděluji. 

 

K Vašim otázkám jsem se již obsáhle vyjádřil při ústní odpovědi (přikládám kopii steno 
záznamu). Pro úplnost dodávám, že ke Grantové a kulturní politice hl.m.Prahy se konal 
„kulatý stůl“ dne 10.10.07, kterého jste se také zúčastnila. Také na základě výsledku z tohoto 
jednání bude na jednání ZHMP dne 25.10.07 předložen materiál s aktualizací Grantové a 
kulturní politiky hl.m.Prahy. 

 
K Vaší otázce ohledně partnerství uvádím, že k této problematice je zpracováván právní 
rozbor, jehož závěry budou projednány na Výboru pro kulturu a volný čas, jehož jste členkou. 

 
S pozdravem 



                                                                                                                 Ing. Milan  R i c h t e r  v.r. 
                                                                                                                           Radní hl.m. Prahy 

Vážená paní 
RNDr. Jana Ryšlinková, CSc. 
U průhonu 30/1137 
170 00  Praha 7 
_______________________________________________________________________ 
Pavel  A m b r o ž 
INT. - č. 9/23 
k termínu uskutečnění výběrového řízení na ředitele Galerie hl.m. Prahy. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Richter. 
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Richterovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 15.10.2007 
                                                                                                                               Č.j. SE7/63/2007 

Věc: Interpelace č. 9/23 přednesená na ZHMP dne 20.9.07  
 
 

Vážený pane zastupiteli, 
 

k Vaší interpelaci č. 9/23 přednesené na jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 20.9.07 Vám 
sděluji. 

 
V současné době probíhají analýzy optimalizace řízení a racionalizace financování v Galerii 
hl.m.Prahy i Muzeu hl.m.Prahy, které ukazují na to, že je možné uvažovat o sloučení těchto 
institucí. Po jejich ukončení neprodleně předložím materiál k projednání Radě hl.m.Prahy 
s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na ředitele této organizace. 

 
S pozdravem 

                                                                                                                 Ing. Milan  R i c h t e r  v.r. 
                                                                                                                           Radní hl.m. Prahy 

 
Vážený pan 
Pavel Ambrož 
Nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7 
130 00  Praha 3 
_______________________________________________________________________ 
RNDr. Jiří  W i t z a n y, Ph.D. 
INT. - č. 9/24 
k přidělování kulturních grantů, k vydávání veřejných prostředků na podporu kultury, ke 
kulturní politice města. 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval primátor hl.m. Prahy.. 
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Richterovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

                                                                                                                         V Praze dne 15.10.2007 
                                                                                                                               Č.j. SE7/64/2007 



Věc: Interpelace č. 9/24 přednesená na ZHMP dne 20.9.07 
 
Vážený pane zastupiteli, 

 
k Vaší interpelaci č. 9/24 přednesené na jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 20.9.07 Vám 
sděluji. 

 

Počátkem října tohoto roku byla spuštěna bezplatná linka a diskusní fórum ke kulturní politice 
hl.m.Prahy, na které mohl kdokoliv přispět se svým názorem na dění v kulturní sféře. 
V denících MF Dnes, Lidové noviny, Metro a AHA vyšel inzerát informující Pražany o 
možnosti účastnit se diskuse na uvedená témata. 

Dne 10.10. byl realizován Kulatý stůl, kterého se účastnili zástupci Zastupitelstva hl.m.Prahy, 
a to za každou politickou stranu v ZHMP po jednom zástupci, dále zástupci Výboru pro 
kulturu a volný čas, zástupci Komise Rady pro posuzování grantů, Poradního sboru primátora, 
Ministerstva kultury, Iniciativy pro kulturu, Prezidia Herecké asociace, Rady uměleckých 
obcí, rektoři a zástupci rektorů vysokých škol-AVU, AMU, VŠUP, studenti uměleckých škol, 
odborné veřejnosti a odboru kultury. 

Na tomto jednání byla projednávána aktualizace Kulturní a Grantové politiky hl.m.Prahy a 
financování kultury v následujících letech. Po dlouhé diskusi byl materiál schválen a dále 
předložen na jednání RHMP dne 16.10.07, kde byl usnesením č. 1525 schválen a dále bude 
předložen na jednání ZHMP dne 25.10.2007. 

 
S pozdravem 

                                                                                                                     Ing. Milan  R i c h t e r  v.r. 
                                                                                                         Radní hl.m. Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
Zengrova 1937/24 
160 00  Praha 6 

                                                                                                         
_______________________________________________________________________ 
 
 
Odpověď nám. Blažka na interpelaci č. 9/17  
- Mgr. Antonína  W e i n e r t a, CSc 

 
V Praze dne  31. března 2012 

   Č. j. : S-MHMP 409981/2007 S1      
    
 Vážený pane zastupiteli, 
 
 k Vaší interpelaci ve věci vystupování Městské policie hl. m. Prahy (MP) bych chtěl 
uvést, že tomuto reálnému problému je věnována značná pozornost. Na Vaši stručnou 
a z formálního hlediska jednoduchou otázku je ale nemožné podat obdobně stručnou 
a jednoduchou odpověď.   
 

Slovo „bezdomovec“, uvedené v kontextu nynějšího každodenního života hlavního 
města Prahy, vyvolává zpravidla zcela konkrétní představu. Ve své interpelaci ji poměrně 
přesně specifikuje jako obraz člověka bez domova, který se s individui sobě podobnými 



shromažďuje v parcích a na zastávkách MHD, kde pak společně konzumují alkohol a svým 
jednáním silně znepříjemňují život občanům Prahy. Leckdy se vůči nim chovají i agresivně.  

 
Právní řád České republiky ale pojem bezdomovec v tomto smyslu neupravuje. Proto 

je při definování „bezdomovců“ nutno vycházet především z odborných studií a z praktických 
zkušeností našich i zahraničních institucí a organizací, které se touto problematikou zabývají. 
Rozhodně však není možné redukovat je na občany nemající trvalé bydliště. Přestože přesnou 
hranici mezi příslušníky této skupiny a občany stojícími mimo ni nelze nikdy přesně vymezit, 
je možno konstatovat, že se jedná o osoby bez sociálního zakotvení v systému preferovaném 
konformní částí společnosti, lhostejno zda z důvodu objektivní neschopnosti či vědomé 
neochoty respektovat obecně uznávaná pravidla a konvence. Za bezdomovce jsou zpravidla 
považovány osoby s nedostatkem prostředků nezbytných k běžnému způsobu života a bez 
možností nebo schopností si tyto prostředky samostatně obstarat či s nimi dále smysluplně 
nakládat. Do uvedené skupiny spadají lidé žijící na ulici, tedy bez možnosti zdržovat 
se v místě trvalého či přechodného bydliště, a nevyužívající služby komerčních ubytovacích 
zařízení, kteří mají z nejrůznějších důvodů velmi ztížený nebo zcela zamezený přístup 
ke zdrojům, které umožňují naplňovat základní životní potřeby či nemají schopnost těchto 
zdrojů správně využívat. Tímto způsobem chápaní bezdomovci jsou zpravidla závislí na 
službách organizací zřízených obcemi nebo zařízeních provozovaných nestátními 
neziskovými organizacemi. Další nezanedbatelnou část tvoří ti, kteří nevyužívají žádné 
nabízené a dostupné služby a fakticky přežívají v extrémní sociální izolaci.  

 
Neexistence obligatorních a jednoznačně definovaných znaků charakterizujících 

bezdomovce má významné důsledky jak pro jakékoliv aktivity v legislativní oblasti, tak 
především pro volbu postupů zaměřených na eliminaci protispolečenských jevů, souvisejících 
s tímto fenoménem. Tato skutečnost má zásadní význam a je nezbytné vzít jí v úvahu 
především při posuzování možných opatření vůči těmto osobám ze strany Městské policie hl. 
m. Prahy. Je nesporné, že přítomnost a obtěžující aktivity bezdomovců představují na mnoha 
místech v metropoli mimořádně palčivý problém. Jedná se však o oblast velice citlivou, v níž 
se střetává uplatňování základních lidských práv různých skupin občanů, přičemž subjektivní 
vnímání těchto práv  bývá  nezřídka velmi rozdílné. V porovnání s různými totalitními režimy  

 
 
 

stojí demokratická společnost před podstatně náročnějším úkolem, a to 
přistupovat k řešení těchto reálných problémů s respektováním 
demokratických principů, které si pro své fungování sama stanovila. Zcela 
nepřípustné je akceptování jakýchkoliv fašizujících tendencí, vynořujících 
se periodicky zejména v obdobích neúměrné a neobjektivní medializace 
konkrétních problémů nebo konfliktů, souvisejících s tímto tématem. 
Tragická historická zkušenost je dokladem toho, že často tolik populární, 
spíše však populistická jednoduchá a razantní řešení, založená na 
skupinové příslušnosti „škůdců společnosti“ (lhostejno zda třídní, rasové 
nebo spočívající v zevnějšku a životním stylu), nejsou ve skutečnosti 
řešením problémů, nýbrž zárodkem problémů daleko závažnějších.  

 
Bezdomovectví a související negativní jevy je třeba vnímat jako strukturovaný 

socioekonomický fenomén, v němž se dále prolínají aspekty zdravotní, bezpečností i etické. 



Tomu odpovídají diferencované, i když souběžně realizované postupy kontroly, směrované 
k jeho eliminaci. Prvním z nich je právě naznačené uplatňování represe, tedy zejména 
sankcionování osob uvedeného charakteru za prokázaná protiprávní jednání. Druhý pak 
představují metody sociální práce, kdy hl. m. Praha přijalo v lednu tohoto roku vlastní 
opatření zřízením „Poradního orgánu k řešení problematiky bezdomovců“ pod řízením 
radního Jiřího Janečka. Úkolem tohoto orgánu je vytvoření jednotné koncepce řešení 
zmiňovaného společensky nežádoucího jevu. V první fázi jde o celoplošné zmapování situace, 
sběr obecných informací o osobách bez domova (místo trvalého bydliště, důvod, proč jsou 
bezdomovci, zda kontaktovali nějakou neziskovou organizaci, která bezdomovcům pomáhá, 
jestli chtějí v budoucnu pomoc vyhledat, zda využívají loď pro nocleh, atd. ). Přímou účastí 
zástupce Operačního a analytického útvaru MP Richarda Tauera v tomto orgánu se pak 
rozšiřuje působnost MP při řešení problému bezdomovectví i mimo oblast bezprostřední 
represe. Je tak zajištěna provázanost mezi zastřešujícím orgánem, stanovujícím základní 
koncepci a zaměření, s výkonnými útvary MP, které se nad rámec dosud vykonávané činnosti, 
s využitím místní a osobní znalosti, nyní přímo podílejí i na mapování lokalit výskytu 
bezdomovců. Strážníci v tomto systému zabezpečují, kromě monitoringu situace v terénu, 
i ochranu členů pracovních skupin před agresivními osobami a v případě zjištění trestné 
činnosti i provedení nezbytných úkonů do příjezdu Policie ČR.   

 
Při uplatňování represivních postupů, které představují imanentní složku činnosti 

jakékoliv policejní organizace, jsou strážníci limitováni zákonným vymezením působnosti 
MP a svěřených oprávnění. V prvé řadě je třeba zmínit, že i při služebních zákrocích či 
úkonech vůči zjevně asociálním osobám musí strážníci respektovat jejich práva a svobody. 
Pravidla pro postih takových osob v případě zjištění přestupkového jednání jsou sice 
vytvořena, ale jejich realizace je ztížena, neboť strážníci je mohou postihovat jen za 
prokazatelné protiprávní jednání. Odhalování takových deliktů ale ztěžuje skutečnost, že 
strážníci MP vykonávají ze zákona službu výhradně ve stejnokroji. Jejich přítomnost je tak 
zcela zjevná, a osoby tohoto charakteru se v takové situaci dopouštějí porušování zákona 
pouze sporadicky. Strážníci rovněž nemohou bez zákonného důvodu žádnou osobu 
z veřejného prostranství vykázat, a pokud by tak postupovali, bylo by jejich jednání 
nezákonné.  

 
Negativní reakce okolí ale vyvolávají bezdomovci i v případech, kdy se nedopouštějí 

žádného protiprávního jednání. To pak  problematizuje realizaci zákroků, jejichž provedení se  
 
 

 
 
občané často dožadují. Odmítnutí takové žádosti, která není podložena 
zákonným důvodem, bývá ze strany občanů vnímáno jako neochota nebo 
neschopnost strážníků.  

 
Strážníci sice využívají všech oprávnění, daných jim právními předpisy, jejich snaha 

však naráží v konečném důsledku u těchto osob na absenci vymahatelnosti sankcí, které jsou 
strážníci oprávněni ukládat. Není stanovena povinnost uhradit pokutu, uloženou v blokovém 
řízení za prokázané protiprávní jednání, na místě a uložená pokuta na místě nezaplacená je 
vzhledem k charakteru těchto osob v podstatě nevymahatelná, neboť tito lidé se nezdržují 
v místě bydliště nebo je nemají, nedisponují majetkem, a účinek tak nemá ani exekuční řízení. 
Obdobně to platí i v případech oznámení přestupku správnímu orgánu. Vymahatelnost zákona 
je tak v těchto případech slabá a tento fakt je pak jednou z hlavních příčin recidivy, 



zaznamenávané na tomto úseku u většiny takových osob, které jsou si velmi dobře vědomy 
omezených možností strážníků a současně faktu, že jsou v podstatě nepostižitelné. To vede 
i ke skutečnosti, že v případě, že bezdomovci jsou vykázáni z konkrétního místa, po odchodu 
strážníků se vracejí zpět. Vytěsnění bezdomovců z jednotlivých lokalit by tak vyžadovalo 
stálou přítomnost strážníků. MP ale nedisponuje takovým počtem sil, který by takové opatření 
umožnil.  

 
Jak již bylo zmíněno, přesné a jednoznačné vymezení pojmu „bezdomovectví“ 

a „bezdomovec“ není objektivně možné. Proto také není možné uvést přesný výčet všech 
aktivit, jimiž se MP podílí na eliminaci souvisejících asociálních a antisociálních jevů. Pro 
určitou ilustraci ale můžeme jak pro „bezdomovce“, tak i pro jimi páchané delikty použít 
určitý model, obsahující charakteristické znaky (život na ulici, zanedbaný zevnějšek 
a zdravotní stav, nevyhovující hygienické návyky, absence legálního zdroje příjmů, drobné 
majetkové delikty, konflikty v oblasti občanského soužití, způsobené nerespektováním 
společenských konvencí, negativistický přístup k veřejnému pořádku apod. ). S použitím 
tohoto vymezení lze problémy a konflikty, s nimiž se strážníci při výkonu služby denně 
setkávají, rozdělit na několik hlavních oblastí. Od nich se pak odvíjejí metody, postupy 
a prostředky, používané MP. Za tyto hlavní oblasti můžeme označit: 

 
a) Posedávání na veřejných prostranstvích, především poblíž obchodních 

center, konzumace alkoholu, znečišťování okolí odpadky a odpadními 
produkty vlastního metabolismu.  

 
V rámci běžného výkonu hlídkové a obchůzkové služby strážníci monitorují výskyt 

těchto osob a jejich jednání. Pokud se dopouštějí přestupků nebo jiných deliktů, využívají 
svých zákonných oprávnění, svěřených jim zákonem o obecní policii a dalšími zákony. Ve 
statistických výkazech odhalených a sankcionovaných přestupků nejsou bezdomovci vedeni 
jako specifická skupina pachatelů. Z toho důvodu nejsou kvantitativní údaje o počtu jimi 
spáchaných deliktů k dispozici.  

 
b) Obtěžování občanů žebráním, nadávkami, vyhrožováním a jinými formami 

porušování pravidel občanského soužití.  
 
Přes značnou vnější podobnost nelze žebráky s „bezdomovci“ zcela ztotožňovat. 

Nicméně u těchto dvou skupin osob lze vysledovat řadu styčných bodů. Obdobný je zejména 
charakter  problémů,  které  způsobují  ostatním  obyvatelům a návštěvníkům hlavního města.  

 
 
 

Jde především o obtěžování, odpudivý zjev, nedostatečnou hygienu a z toho 
vyplývající zdravotní rizika. Obě skupiny se také částečně prolínají. 
Žebrání představuje sociálně patologický jev, který dlouhodobě poškozuje 
image hlavního města. Snahy o účinné řešení situace v této oblasti narážejí 
na celou řadu překážek. Při řešení případů žebrání strážníci využívají 
ustanovení vyhlášky HMP o omezujících opatřeních k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním, která vymezuje 
místa, kde je žebrání výslovně zakázáno. Dále pak v obecné poloze určuje 
i další lokality a objekty, kde jsou případné projevy žebrání zakázány, a 
tedy strážníky postihovány.  



 
Na území hl. m. Prahy bylo ve 3. čtvrtletí 2007 odhaleno a projednáváno 822 

přestupků žebrajících osob, což je o 375 přestupků více než ve stejném období roku 2006. Od 
začátku roku do konce září to pak bylo 4 727 přestupků, což představuje meziroční nárůst 
o 3 126 přestupků. Výrazný nárůst v počtu odhalených přestupků spáchaných žebrajícími 
osobami je odrazem opatření přijatých pro výkon služby v lokalitách s nejvyšší frekvencí 
výskytu žebráků a dokumentuje postupné propracovávání a zdokonalování metod, 
používaných strážníky k jejich vytlačování z exponovaných míst.  

 
c) Silná opilost a s ní související působení veřejného pohoršení, případně 

ohrožování sebe i druhých osob, narušování dopravy.  
 
Sociálně nepřizpůsobivé osoby bývají velmi často pod vlivem alkoholu a v tomto 

směru dává strážníkům určitá oprávnění zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
a o změně souvisejících zákonů. Podle tohoto zákona mohou strážníci po klinickém 
a laboratorním vyšetření v lékařském zařízení dopravit na protialkoholní záchytnou stanici 
osobu, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování, a tím 
bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu 
vzbuzujícím veřejné pohoršení. Bezdomovci a další osoby z tohoto sociálního prostředí jsou 
mezi osobami převáženými na protialkoholní záchytnou stanici zastoupeny značnou měrou, 
jejich přesný počet ale z uváděných důvodů nelze přesně specifikovat. Kvantitativní údaje 
o počtu těchto osob přesto vcelku názorně dokumentují rozsah činnosti MP v této oblasti. Za 
3. čtvrtletí letošního roku bylo na záchytnou stanici převezeno 886 podnapilých osob, tj. o 173 
více než ve stejném období roku 2006. Za první tři čtvrtletí letošního roku pak bylo převezeno 
již 1 741 osob. Tyto převozy odstraňují akutní problém v daném okamžiku, což je 
nepochybně žádoucí, neřeší ale již situaci v její komplexnosti.  

 
d) Zneišťování prostředků MHD, přespávání v nich.  
 

 V lednu tohoto roku zahájila MP v nočních tramvajích MHD kontrolní akci „NOČNÍ 
LINKY“. Akce je zaměřena na kontrolu dodržování veřejného pořádku v prostředcích 
hromadné dopravy a na vykazování osob podnapilých, budících veřejné pohoršení, obtěžující 
ostatní cestující a těch, jejichž oděv je nadměrně znečištěn, z přepravy. V rámci akce je 
poskytována případná součinnost pracovníkům přepravní kontroly Dopravního podniku hl. m. 
Prahy při kontrole tarifní kázně cestujících. Akce je realizována každý den v době od 00. 30 
do 05. 00 hodin v soupravách nočních tramvajových linek č. 51 až 59 a dále pak ve stanicích 
Lazarská v Praze 1 a Anděl v Praze 5. Do akce je denně nasazováno 30 strážníků, zařazených 
do 15 dvoučlenných hlídek. Od zahájení akce 17. ledna 2007 do 30. září 2007 bylo strážníky 
kontrolováno celkem 5 942 osob, z tohoto počtu jich bylo 2 264  vykázáno  z  přepravy.  Bylo  
odhaleno a projednáno 528 přestupků, 28 osob bylo předvedeno na útvary Policie ČR, pět 
osob bylo v souladu s trestním řádem omezeno na osobní svobodě a byly zjištěny tři hledané 
osoby. Ve třech případech byl realizován převoz osoby do protialkoholní záchytné stanice. Za 
třetí čtvrtletí letošního roku se pak jednalo o 639 kontrol osob, 154 z nich bylo vykázáno 
z přepravy. Bylo odhaleno a projednáno 65 přestupků, 3 osoby bylo předvedeny na útvary 
Policie ČR, jedna osoba byla omezena na osobní svobodě a byla zjištěna jedna hledaná osoba.  
 

e) Neoprávněné vnikání do obytných a jiných objektů (např. společné prostory 
panelových domů) a do různých zařízení městské infrastruktury (teplovodní 
kanály) a přebývání v nich, čímž dochází k jejich poškozování.  



 
MP každoročně v podzimním, zimním a jarním období zintenzivňuje kontrolní 

a hlídkovou činnost v chatových osadách, zahrádkářských koloniích a opuštěných objektech. 
Jedná se o oblasti a lokality vytipované přímo jednotlivými obvodními ředitelstvími MP. 
Zejména strážníci okrskáři provádějí preventivní obchůzky a kontroly objektů. Přitom zde 
zanechají majitelům a uživatelům kartičky s informací o tom, že byl objekt zkontrolován 
a s případným doporučením, jak zlepšit zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí. Na 
kartičce je uveden i kontakt na místně příslušný útvar MP.  

 
Obdobné kontroly obytných domů jsou pak realizovány celoročně, stejně jako 

kontroly zabezpečení různých opuštěných objektů, teplovodních kanálů a podobných zařízení, 
kde bezdomovci obvykle přebývají.  

 
Kromě dohledu v rámci běžného výkonu služby jsou pak připravovány a realizovány 

specializované bezpečnostní akce v rámci jednotlivých obvodních ředitelství MP. V březnu 
a v dubnu realizovala MP dvě celoměstské bezpečnostní akce, zaměřené právě na odhalování 
a řešení protiprávních jednání bezdomovců a dalších sociálně nepřizpůsobivých osob. 
Kontrolováno při nich bylo 1 225 osob, 12 z nich bylo předvedeno na útvary Policie ČR 
a zjištěno bylo 9 osob hledaných policií. Ve 14 případech byl realizován převoz osob do 
protialkoholní záchytné stanice. Kontrolované osoby se dopustily celkem 153 přestupků, za 
které bylo strážníky uloženo 135 blokových pokut v celkové výši 101 900,- Kč. Dalších 13 
přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům.  

 
Bezpečnostní akce tohoto charakteru jsou v současné době již připravovány i na 

nadcházející období.  
 
f) Ukrývání se v prostředí sociálně nepřizpůsobivých osob za účelem 

vyhýbání se trestnímu stíhání nebo výkonu trestu.  
 
Mezi osobami, po nichž bylo vyhlášeno celostátní pátrání a které strážníci odhalili 

a následně předali Policii ČR, jsou rovněž bezdomovci a osoby přebývající v tomto sociálním 
prostředí výraznou měrou zastoupeny. Přestože nelze přesně specifikovat, které z těchto osob 
bezdomovci v pravém slova smyslu jsou a které nikoliv, značnou vypovídací hodnotu mají 
okolnosti, za nichž k zadržení došlo, zejména místo, společníci a důvod kontroly osoby. Tyto 
skutečnosti lze vysledovat v textové části situačních zpráv o činnosti MP. Počet takto 
vypátraných osob vykazuje výrazný meziroční nárůst. Za 3. čtvrtletí letošního roku bylo 
strážníky  vypátráno  126   osob,  ve  stejném   období   roku  2006  to  bylo   jen 79 osob. Při  

 
 
 
 

porovnání období od 1. ledna do 30. září je to pak 361 osob v roce 2007 
oproti 253 osobám v roce 2006.  

 
g) Majetková delikvence, páchaná hlavně v obchodech, krádeže předmětů a 

zařízení z barevných kovů.  
 
Protože bezdomovci v převážné většině nemívají žádný legální zdroj příjmů, 

obstarávají si prostředky k obživě, ale zejména k nákupu alkoholických nápojů a tabákových 
výrobků, drobnou delikvencí. To ovšem platí i o celé řadě dalších sociálních skupin. Proto by 



byly jakékoliv kvantitativní odhady v tomto směru pouhou spekulací. Strážníci v těchto 
případech využívají všech zákonných oprávnění včetně ukládání sankcí. Jejich vymahatelnost 
je ovšem, s ohledem na již uvedené skutečnosti, více než problematická.  

 
Nelze uvést úplný výčet sociálně patologických jevů, souvisejících s fenoménem 

bezdomovectví. Kromě těchto nejcharakterističtějších forem existuje i celá řada problémů 
dalších, závislých na místních specifikách, ročním období, úrovni terénní sociální práce apod. 
Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, že aktivity směřující k potlačení negativních důsledků 
fenoménu bezdomovectví prostupují celou činností MP a od plnění ostatních úkolů, 
stanovených zákonem o obecní policii, je nelze jednoznačně oddělit. Strážníci při výkonu 
služby využívají všech prostředků, které jim poskytuje platná právní úprava a umožňují 
personální a materiálně technické možnosti MP. Protože ale současný stav jednoznačně nelze 
považovat za uspokojivý, jsou postupně realizovány následující záměry a opatření, která by 
měla ke zlepšení situace přispět.  

 
V první řadě se jedná o vytvoření jednotné koncepce řešení problému bezdomovectví, 

kterým byl pověřen Poradní orgán pro řešení problematiky bezdomovectví pod vedením 
radního hl. m. Prahy Jiřího Janečka. V tomto orgánu je MP zastoupena odborným referentem 
Operačního a analytického útvaru ÚOVS Richardem Tauerem, který je garantem využití 
všech disponibilních kapacit MP a současně také zachování souladu mezi koncepčními 
záměry Poradního orgánu s platnou právní úpravou úkolů a oprávnění MP.   

 
Právě v těchto dnech se dokončuje nová koncepce bezdomovectví, která obsahuje 

nejen benefity v péči o tyto spoluobčany, ale naznačuje i možné represe, tak jak je to běžné 
v případě přestupku běžného občana. Na tuto koncepci bude navazovat akční plán, řešící 
nejbližší období, a další projekty, které by měly situaci zlepšit. 

 
MP rovněž vyslala svého zástupce na ustavující jednání Koordinační komise pro 

bezdomovectví dne 16. října 2007. Tato komise bude určitým diskusním fórem se 
zastoupením MHMP, některých městských částí, orgánů státní správy a nestátních organizací, 
které se věnují této problematice. Možnosti efektivního zapojení MP do práce obou orgánů 
budou konzultovány a upřesněny na jednání zástupců Operačního a analytického útvaru 
a právního oddělení MP.  

 
K řešení problémů souvisejících s výskytem a aktivitami bezdomovců přispěje 

výrazné navýšení početních stavů MP, realizované v tomto a v průběhu příštího roku. Větší 
počet strážníků, přítomných v rámci téže směny ve výkonu služby, umožní současné pokrytí 
většího počtu   problematických  lokalit, a tím přispěje k vytěsnění sociálně nepřizpůsobivých  

 
 
 

osob do marginálních oblastí, kde budou negativní dopady jejich výskytu 
na ostatní společnost minimalizovány. K vyšší efektivitě práce MP pak 
přispěje i průběžně rozšiřovaný Městský kamerový systém, s jehož využitím 
bude rozmístění hlídek optimalizováno podle aktuálně zaznamenaných 
problémů nebo potencionálních ohnisek možných konfliktů. Přinejmenším 
stejně významné je i prohlubování spolupráce s občany, od nichž často 
přichází prvotní podnět k provedení zákroku nebo jiného opatření.  

 



Všechny výše uvedené kroky ale představují pouze řešení dílčích segmentů dané 
problematiky. Měly by však být východiskem pro koncepčně zcela nový přístup, který by byl 
umožněn konstituováním Metropolitní policie. Jejím předpokládaným přínosem je především 
odstranění dělících linií mezi působnostmi různých orgánů, spolupodílejících se na řešení 
společného problému, a tedy i třecích ploch, informačních šumů a problémů se vzájemnou 
koordinací činnosti.  

 
Na obsah Vaší interpelace je ovšem možno nahlížet ještě v další rovině, a to jak může 

MP ochránit konkrétního občana, který se ocitl v situaci bezprostředního ohrožení svých 
zákonem garantovaných práv a oprávněných zájmů. V tomto případě je odpověď naopak 
velmi jednoduchá. A to jak z hlediska právního, tak i z hlediska použitelných postupů 
a prostředků.  

 
Podle § 1 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb. , o obecní policii, má každý právo obracet se 

na zaměstnance obce zařazené do obecní policie, tedy strážníky, se žádostí o pomoc; strážníci 
jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. V pracovní době je pak 
strážník podle § 7 téhož zákona povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon, 
nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo 
je-li důvodné podezření z jejich páchání. Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích 
tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší 
útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život 
nebo majetek.  

 
Za dobu dosavadní existence MP byla vytvořena celá řada technických i organizačních 

možností, jichž může občan v případě potřeby využít. Pokud konkrétní situace vyžaduje 
bezprostřední zákrok strážníků MP, můžete o jeho provedení kdykoliv požádat 
prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156 nebo cestou operačního střediska místně 
příslušného obvodního ředitelství MP. Stejně tak může o pomoc požádat kteréhokoliv 
strážníka, který vykonává službu přímo v terénu. Pokud tento strážník právě plní jiné 
naléhavé a neodkladné úkoly, používané technické prostředky umožňují prakticky kdykoliv 
vyžádat pomoc jiné hlídky. Dlouhodobější nebo složitější problémy, které však nevyžadují 
bezprostřední zákrok, může občan konzultovat s místně příslušným okrskářem, nebo, jedná-li 
se o záležitosti zásadního charakteru, může se obrátit též na ředitele místně příslušného 
obvodního ředitelství.  

 
O tom, že se strážníci MP skutečně závadovým chováním bezdomovců a jiných 

sociálně nepřizpůsobivých osob vážně zabývají a že zákonem stanovené úkoly rozhodně 
nezanedbávají, Vás doufám přesvědčí tento přehled zákroků, které prováděli v období od 1. 
července do 10. října tohoto roku: 
 

 
 
 
Dne 10. 10. 2007 v 15:40 h spatřila hlídka MP v prostoru Čelakovského sadů, Praha 1 

muže, který zde znečišťoval veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 30 let, bytem Praha 
5. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. Proto byl 
jmenovaný předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  

 
Předáno MO PČR Krakovská, Praha 1.  

 



    Dne 10. 10. 2007 ve 14:24 h spatřila hlídka MP na zastávce MHD Brodského, Praha 
11, dva muže, kteří zde rozhazovali papíry. Po zjištění totožnosti bylo u jednoho z nich 
zjištěno přes PČR, že je veden v evidenci hledaných osob. Jednalo se o muže ve věku 30 let, 
bytem Zlín. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření. Přestupek byl 
hlídkou MP řešen uložením BPNN ve výši 500,- Kč.  
 
    Předáno MO PČR Hráského, Praha 4.   
 
    Dne 9. 10. 2007 ve 14:20 h zjistila hlídka MP v ul. Čílova, OD Delvita, Praha 6, silně 
podnapilého muže se psem. Zjištěn muž ve věku 54 let, bytem Praha 6. Vzhledem k tomu, že 
znečistil veřejné prostranství a snažil se z místa odejít, byl za použití DP (hmaty), zdržen na 
místě do příjezdu RZS, která muže převezla do ÚVN Střešovice.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 6.  
 

Dne 9. 10. 2007 v 00:20 h nalezla hlídka MP v opuštěném domě v Kinského zahradě, 
Praha 5 spícího muže. Jednalo se o muže ve věku 22 let, bez trvalého bydliště. Dotazem na 
PČR bylo zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. Proto byl jmenovaný předveden na 
PČR a předán k dalšímu opatření.  

 
Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  

 
    Dne 8. 10. 2007 v 01:40 h spatřila hlídka MP v ul. Štefánikova 15, Praha 5, muže, 
který spal na lavičce. Ztotožněn muž ve věku 48 let, bytem Kostelec u Holešova. Lustrací u 
PČR bylo zjištěno, že se nachází v databázi hledaných osob. Z tohoto důvodu byl jmenovaný  
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
    Dne 7. 10. 2007 v 08:00 h prováděla hlídka MP v prostoru lokality Milíčovské 
Homole, Praha 11, kontrolu bezdomovců. Na místě zjištěn muž bez dokladů, který si zde 
vybudoval přístřešek. Lustrací u PČR ztotožněn muž ve věku 44 let, bytem Praha 4. Dále bylo 
zjištěno, že se nachází v databázi hledaných osob. Na místo se dostavila PČR a jmenovaného 
si převzala k dalšímu opatření. 
  
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 5. 10. 2007 v 11:45 h byla hlídka MP vyslána do ulice Netřebská proti 34, Praha 
6, kde mělo docházet k pálení odpadu. Na místě hlídka zjistila dva muže a lustrací přes PČR 
bylo zjištěno, že se jedná  o muže  ve věku  46  let, bytem Praha 5, který se nachází v databázi  
 
 
 
 
osob hledaných PČR. Hlídka muže předvedla na PČR, která si ho převzala k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Ve Střešovičkách, Praha 6.  
 
    Dne 4. 10. 2007 ve 12:20 h spatřila hlídka MP na Prokopově nám., Praha 3 muže, 
který zde čichal toluen. Ztotožněn muž ve věku 35 let, bytem Chlumčany. Dotazem na PČR 



bylo zjištěno, že má zákaz pobytu na území hl. m. Prahy. Pro podezření ze spáchání trestného 
činu byl omezen na osobní svobodě a předán PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Lipanská, Praha 3.  
 
    Dne 4. 10. 2007 ve 04:22 h si hlídka MP povšimla v ul. Svatoslavova 8, Praha 4 muže, 
který z kontejneru vyhazoval odpadky. Ztotožněn muž ve věku 29 let, bytem Ukrajina. 
Dotazem na PČR bylo zjištěno, že byl soudně vyhoštěn z ČR. Pro podezření ze spáchání 
trestného činu byl omezen na osobní svobodě a předán PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Svatoslavova, Praha 4.  
 
    Dne 3. 10. 2007 ve 22:50 h bylo hlídce MP oznámeno že v ul. Modletická 1389, Praha 
11 sedí na lavičce podezřelý muž. Na místě zjištěn muž, který měl u sebe tři tašky a kolem 
měl poházené odpadky. Ztotožněn muž ve věku 50 let, bytem Podbořany–Sýrovice. Dotazem 
na PČR bylo zjištěno, že se nachází v databázi hledaných osob. Proto byl předveden na PČR a 
předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 2. 10. 2007 v 08:00 h se při dohledu nad přechodem pro chodce k hlídce MP 
přihlásila žena a uvedla, že v ul. Truhlářská 31, Praha 1, je zaparkované vozidlo tov. Zn. 
Renault a uvnitř spí neznámý muž. Na místě zjištěno uvedené vozidlo s vypáčeným zámkem. 
Ve spící osobě byl ztotožněn muž ve věku 20 let, bytem Kněževes. Pro podezření ze spáchání 
tr. činu byl za použití DP (pouta) omezen na osobní svobodě a předán PČR k dalšímu 
opatření. Do příjezdu PČR bylo vozidlo strážníky zajištěno.  
 
    Předáno MO PČR Benediktská, Praha 1.  
 
    Dne 1. 10. 2007 ve 20:30 h provedla hlídka MP kontrolu garáží v ul. U Trati, Praha 
10, a zjistila zde osobu u které bylo přes PČR zjištěno, že je vedena v evidenci hledaných 
osob. Jednalo se o ženu ve věku 43 let, bytem Praha 10. Jmenovaná byla předvedena na PČR 
a předána k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Jabloňová, Praha 10.  
 
    Dne 30. 9. 2007 v 10:30 h prováděla hlídka MP v ul. Spálená 55, Praha 1, kontrolu 
podnapilé osoby, která se dopouštěla přestupku proti veřejnému pořádku. Ztotožněn muž ve 
věku 35 let, bytem Olomouc.  Lustrací na  PČR  bylo zjištěno,  že je osobou hledanou, a proto  
 
 
 
 
byl předveden na PČR a v 10:55 h předán k dalšímu šetření. Současně bylo zjištěno, že 
jmenovaný má soudem vyslovený zákaz pobytu na území hl. m. Prahy do roku 2010.  
 
    Předáno MO PČR Bartolomějská, Praha 1.  
 



    Dne 29. 9. 2007 v 09:55 h spatřila hlídka MP v ul. Písnická 4, Praha 4, na chodníku 
ležet muže. Ztotožněn muž ve věku 46 let, bytem Praha 4. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu v CP. Na místo se dostavila PČR a muže si převzala k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Durychova, Praha 4.  
 
    Dne 27. 9. 2007 ve 23:30 h spatřila hlídka MP při kontrole nástupiště stanice metra 
Můstek, Praha 1, opilého muže ležícího na zemi. Muž odmítal opustit prostory metra 
a prokázat svoji totožnost. Při předvádění na PČR muž kladl aktivní odpor a hlídku verbálně 
napadal. Z tohoto důvodu byly použity DP (hmaty, chvaty). Poté muž svou totožnost 
prokázal. Zjištěn muž ve věku 33 let, bytem Praha 9. Muž byl vykázán z prostor metra 
a zjištěný přestupek byl oznámen k dořešení příslušnému správnímu orgánu.  
 
    Vedeno u Hlídkového útvaru MP.  
 
    Dne 28. 9. 2007 v 10:05 h byla hlídka MP upozorněna občanem na muže ležícího na 
lavičce nástupiště stanice metra Zličín, Praha 13. Protože rusky hovořící muž nebyl schopen 
prokázat svou totožnost, byl předveden na PČR a předán k dalšímu šetření. Do ukončení 
činnosti hlídky MP nebyla totožnost muže zjištěna.  
 
    Předáno MO PČR Strojírenská, Praha 5.  
 
   Dne 25. 9. 2007 v 02:55 h zjistila hlídka MP na parkovišti u prodejny Billa, ul. 
Jugoslávských partyzánů, Praha 6 neznámého muže. Protože neprokázal svoji totožnost, byl 
předveden na PČR. Ztotožněn muž ve věku 32 let, bytem Česká Lípa. Dále bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu v CP. Jmenovaný byl předán na PČR k dalšímu šetření.  
 
   Předáno MO PČR Pelléova, Praha 6.  
 
    Dne 24. 9. 2007 v 15:26 h bylo na l. 156 oznámeno, že v ul. Preslova 2, Praha 5, se 
nachází muž, který zde znečišťuje veřejné prostranství. Na místě ztotožněn muž ve věku 52 
let, bytem Praha 5. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. 
Proto byl jmenovaný předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR, Na Bělidle, Praha 5.  
 
    Dne 22. 9. 2007 ve 21:10 h bylo na služebnu MP oznámeno výpravčí nádraží ČD 
Bubeneč, Praha 6, že zjistila odcizení propojek na zabezpečovacím zařízení. Hlídka MP 
poblíž místa nalezla muže a ženu, kteří měli u sebe batohy plné drátů a pákové nůžky. V  
drátech  výpravčí  poznala   uvedené  propojky.  Pro podezření  ze  spáchání tr. činu byli oba  
 
 
 
 
omezeni na osobní svobodě. Ztotožněni muž ve věku 48 let, bytem Libice nad Vltavou a žena 
ve věku 15 let, bytem Libice nad Vltavou. Jmenovaní byli předáni PČR k dalšímu opatření.  
     

Předáno SKP a V Bartolomějská, Praha 1.  
 



    Dne 22. 9. 2007 v 19:00 h bylo na l. 156 oznámeno, že se ve vnitrobloku ul. Káranská 
24, Praha 10, nachází mladistvý pod vlivem alkoholu. Na místě zjištěn mladík, spící na trávě. 
Ztotožněn muž ve věku 17 let, bytem Slovensko. Byla provedena dechová zkouškou na 
alkohol s výsledkem 2,40 ‰. Na místo byla přivolána RZS. Po konzultaci byl proveden 
převoz na ZS Bulovka. Věc byla oznámena příslušnému sociálnímu úřadu k dořešení.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 10.  
 
  Dne 22. 9. 2007 v 18:45 h byla hlídka MP vyslána do prodejny Hypernova, OC 
Chodov, Praha 11, kde byl přistižen pachatel krádeže zboží v hodnotě 239,- Kč. Ztotožněn 
muž ve věku 17 let, bytem Jánské Lázně. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je veden 
v evidenci hledaných osob. Proto byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Hráského, Praha 4.  
 
    Dne 23. 9. 2007 v 07:20 h nalezla hlídka MP u lesa v ul. K Měcholupům, Praha 15, 
odstavené vozidlo tov. zn. Ford. Ve vozidle se nacházely dvě osoby. Ztotožněni muž ve věku 
29 let, bytem Olomouc a žena ve věku 33 let, bytem Rýmařov. Dotazem na PČR bylo 
zjištěno, že uvedené vozidlo se nachází v evidenci odcizených vozidel. Pro podezření ze 
spáchání tr. činu byli jmenovaní omezeni na osobní svobodě a vozidlo bylo zajištěno do 
příjezdu PČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Plk. Mráze, Praha 10.  
 
    Dne 22. 9. 2007 v 07:05 h byla hlídka MP vyslána na křižovatku ulic Na Pankráci 
a Děkanská vinice, Praha 4, kde mělo dojít k vloupání do stánku se zeleninou. Strážníky na 
místě kontaktoval majitel, který uvedl, že po otevření stánku spatřil muže, který se dovnitř 
vloupal a vzápětí zde usnul.  Ztotožněn muž ve věku 30 let, bytem Praha 4. Pro podezření ze 
spáchání tr. činu byl jmenovaný omezen na osobní svobodě a na místě předán PČR. Do 
příjezdu PČR v 07:40 h bylo místo trestného činu zajištěno hlídkou MP.  
 
    Předáno MO PČR Na Pankráci, Praha 4.  
 
    Dne 20. 9. 2007 ve 22:40 h spatřila hlídka MP ve Vrchlického sadech, Praha 1, muže, 
který ležel na lavičce a odhazoval okolo sebe odpadky. Při řešení přestupku muž strážníka 
napadl a snažil se jej udeřit pěstmi do obličeje. Protože i přes opakované výzvy agresivita 
muže vůči strážníkovi vzrůstala a vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byl 
za použití DP (hmaty, chvaty a pouta) omezen na osobní svobodě. Útočník byl předán PČR, 
kde byl ztotožněn muž ve věku 21 let, bytem Praha 10.  Strážník byl z důvodu pohmoždění 
pravého ramena převezen k ošetření do nemocnice Na Františku, Praha 1. 
  
    Předáno MO PČR Krakovská, Praha 1.  
 
 
 
    Dne 21. 9. 2007 v 10:30 h spatřila hlídka MP v ul. Molákova 32, Praha 8, skupinu pěti 
mužů, kteří zde  popíjeli  alkohol  a odhazovali  na zem odpadky. Při kontrole totožnosti jeden  
z mužů odmítl prokázat svoji totožnost a při předvádění na PČR kladl aktivní odpor. Proto byl 
za použití DP (hmaty, chvaty, pouta) předveden na MO PČR Světova, Praha 8. Zde ztotožněn 



muž ve věku 49 let, bytem Pardubice. Přestupek jmenovaného byl řešen uložením BPNN ve 
výši 1 000,- Kč.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 8.  
 
   Dne 20. 9. 2007 ve 12:30 h spatřila hlídka na Novém náměstí 8, Praha 15, muže 
ležícího na lavičce. Ztotožněn muž ve věku 61 let, bytem Brodek u Konice. Lustrací na PČR 
bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou v CP. Z tohoto důvodu byl předveden na PČR a předán 
k dalšímu šetření.  
 

Předáno MO PČR Milánská, Praha 10.  
 
    Dne 19. 9. 2007 ve 13:45 h nalezla hlídka MP v opuštěné garáži v ul. Türkova, Praha 
4, muže, který si zde upravoval bezdomovecké ležení. Ztotožněn muž ve věku 32 let, bytem 
Praha 4. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. Jmenovaný 
byl proto předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 
 
    Dne 18. 9. 2007 v 11:00 h spatřila hlídka MP ve vestibulu stanice metra Karlovo 
náměstí, Praha 2 ležícího muže. Ztotožněn muž ve věku 47 let, bytem Praha 5. Dotazem na 
PČR bylo zjištěno, že je veden v databázi hledaných osob. Proto byl předveden na PČR 
a předán k dalšímu opatření.  
 
     Předáno MO PČR Vyšehradská, Praha 2.  
 
    Dne 16. 9. 2007 v 11:30 h nalezla hlídka MP na dětském hřišti ul. Mazancova, Praha 
12, ležícího muže. Ztotožněn muž ve věku 22 let, byt Varnsdorf. Dotazem na PČR bylo 
zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. Jmenovaný byl proto předveden na PČR 
a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Soukalova, Praha 4.  
 
    Dne 16. 9. 2007 v 10:00 h nalezla hlídka MP na zastávce MHD Nádraží Hostivař, 
Praha 15, ležícího muže. Protože neprokázal svoji totožnost, byl předveden na PČR. Zde 
ztotožněn muž ve věku 35 let, bytem Dobříš. Jmenovaný byl předán PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Plk. Mráze, Praha 10.  
   
    Dne 15. 9. 2007 ve 13:00 h byla vyslána hlídka MP do prodejny Albert, ul. Hradecká 
3, Praha 3, kde  byl přistižen pachatel  krádeže zboží v hodnotě 439,- Kč. Zjištěn muž ve věku  
 
 
 
 
20 let, bytem Praha 10. Dotazem na PČR bylo dále zjištěno, že je hledanou osobou. 
Jmenovaný byl předveden a předán PČR k dalšímu šetření.  
  
    Předáno MO PČR Lipanská, Praha 3.  
 



    Dne 15. 9. 2007 ve 12:30 h oznámil hlídce MP člen ochranky objektu Zlatý Anděl, ul. 
Nádražní 344, Praha 5, že ve vnitřním prostoru tohoto objektu močí neznámý muž. Na místě 
zjištěn podnapilý močící muž, který neprokázal svou totožnost a strážníka napadl úderem 
pěstí do hlavy. Pro podezření ze spáchání tr. činu byl za použití DP (hmaty, chvaty, pouta) 
omezen na os. svobodě a předán PČR k dalšímu opatření. Po dobu pobytu hlídky MP na MO 
PČR nebyla totožnost muže zjištěna.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
    Dne 15. 9. 2007 v 10:15 h spatřila hlídka MP v ul. U Seřadiště – Nad Vinným 
potokem, Praha 10 dva muže, kteří nesli v přepravce a sportovní tašce větší množství 
měděných plechů. Po spatření hlídky MP se snažili z místa rychle odejít. Zjištěni muži ve 
věku 40 let, bytem Beroun a ve věku 35 let, bytem Praha 4. Pro podezření ze spáchání tr. činu 
byli jmenovaní omezeni na osobní svobodě a předáni PČR k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Svatoslavova, Praha 10.  
 
    Dne 14. 9. 2007 v 00:12 h spatřila hlídka MP u vstupu do Hlavního nádraží, ve 
Vrchlického sadech, Praha 1, podnapilého muže, který hlasitým křikem rušil noční klid. Muž 
přes opakované výzvy odmítal strážníkům prokázat svou totožnost. Hlídka započala s jeho 
předvedením na PČR, a protože kladl aktivní odpor, použila DP (hmaty, chvaty a pouta). Muž 
poté totožnost prokázal. Zjištěn muž ve věku 32 let, bytem Mníšek pod Brdy. Celá věc byla 
oznámena příslušnému správnímu orgánu.   
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 1.  
 
    Dne 14. 9. 2007 v 15:15 h spatřila hlídka MP na zastávce MHD v ul. Havlíčkova, 
Praha 1, podnapilého muže, který zde kouřil. Ztotožněn muž ve věku 35 let, bytem Litvínov. 
Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou. Proto byl předveden na PČR 
a předán k dalšímu opatření. Přestupek byl řešen uložením BP.  
 
    Předáno MO PČR Benediktská, Praha 1.  
 
    Dne 14. 9. 2007 v 11:30 h byl v prodejně Delvita, Sokolovská 14, Praha 8, zjištěn 
pachatel drobné krádeže zboží. Hlídkou MP ztotožněn muž ve věku 34 let, bytem Čestlice. 
Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou. Proto byl předveden na PČR 
a ponechán k dalšímu opatření. Přestupek muže byl řešen uložením BPNN ve výši 1 000,- Kč.  
 
    Předáno MO PČR Vítkova, Praha 8.  
 
    Dne 14. 9. 2007 ve 13:15 h byl v prodejně Tesco, U Slavie 1527, Praha 10, zjištěn 
pachatel krádeže zboží v hodnotě 480,- Kč. Hlídkou MP ztotožněn muž ve věku 21 let, bytem 
Zákupy. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou. Proto byl předveden na  
 
 
 
PČR a ponechán k dalšímu opatření. Přestupek muže byl řešen oznámením příslušnému 
správnímu orgánu.  
 
    Předáno MO PČR Přípotoční, Praha 10.  



 
    Dne 14. 9. 2007 v 03:36 h byla hlídka MP na žádost DP hl. m. Prahy vyslána na 
konečnou stanici tramvajové linky č. 59 v ul. Plk. Mráze, Praha 15, kde podnapilý muž 
nechtěl vystoupit z tramvaje. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že muž nejeví známky 
života. Přes oživovací pokusy strážníků i přivolané RZS, lékař konstatoval mužovu smrt. Na 
místo byla přivolána PČR, která si celou záležitost převzala k dalšímu šetření. V zemřelém 
byl zjištěn muž ve věku 52 let, bytem Praha 3.  
 
    Předáno MO PČR Plk. Mráze, Praha 10.  
 
    Dne 13. 9. 2007 ve 14:10 h spatřila hlídka MP na náměstí Svatopluka Čecha, Praha 
10, muže, který zde znečistil veřejné prostranství odhozením odpadků. Muž byl vyzván 
k prokázání totožnosti. Protože tak nemohl učinit, byl předveden na PČR a předán k dalšímu 
šetření. Zjištěn muž ve věku 37 let, Ukrajina, v ČR bytem Praha 8.  
 
    Předáno MO PČR Přípotoční, Praha 10.  
 
    Dne 11. 9. 2007 ve 12:00 h bylo na služebnu MP oznámeno, že v ulici Hostivařská 
552/3, Praha 10, dva muži rozebírají objekt bývalé čističky, která je majetkem Magistrátu hl. 
města Prahy. Pro podezření ze spáchání tr. činu byl ostrahou objektu omezen na osobní 
svobodě muž ve věku 41 let, bytem Praha 10 a hlídkou MP muž ve věku 44 let, bytem 
Slovensko. Místo tr. činu bylo zajištěno do předání PČR ve 13:05 h.   
 
    Předáno MO PČR Milánská, Praha 10.  
 
    Dne 11. 9. 2007 v 11:20 h zjistila hlídka MP při kontrole stanice metra Kačerov, Praha 
4, spícího muže. Po vykázání z prostor metra ztotožněn muž ve věku 30 let, bytem Slovensko. 
Při ověřování údajů muž strčil do strážníka a dal se na útěk. Lustrací bylo zjištěno, že se jedná 
o osobu vyhoštěnou z ČR se zákazem pobytu. Po dostižení byl muž pro podezření ze spáchání 
tr. činu za použití DP (hmaty, chvaty a pouta) omezen na osobní svobodě a předán PČR 
k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Bojanovická, Praha 4.  
 
   Dne 10. 9. 2007 v 07:25 h byl v prodejně Kaufland, ul. U Plynárny 64, Praha 4 zjištěn 
pachatel krádeže zboží v hodnotě 335,- Kč. Ztotožněn muž ve věku 59 let, bytem Ústí nad 
Labem. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu v CP. Jmenovaný byl předveden 
na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Bojanovická, Praha 4.  
 
   Dne 9. 9. 2007 ve 23:06 h bylo oznámeno na l. 156, že na konečné stanici autobusu 
v Ďáblicích, Praha 8 odmítá neznámý muž vystoupit z linky autobusu č. 136. Na místě zjištěn 
muž, který neprokázal svoji totožnost, proto byl předveden na PČR. Ztotožněn muž ve věku 
30 let, bytem Semily. Jmenovaný byl předán PČR k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Bojarova, Praha 8.  
 

 Dne 8. 9. 2007 ve 21:40 h byla hlídka MP vyslána do ul. Mikovcova 3, Praha 2, kde 
mělo docházet ke vloupání do domu. Ve sklepních prostorech byl nalezen spící muž. 



Ztotožněn muž ve věku 34 let, bytem Mělník. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je veden 
v evidenci hledaných osob. Proto byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Vyšehradská, Praha 2.  
 
    Dne 8. 9. 2007 ve 14:15 h bylo na l. 156 oznámeno, že na dětském hřišti v ul. 
Formánkova 1653, Praha 8, leží neznámý muž. Na místě zjištěn muž bez známek života ve 
věku cca 60 let. Na místo byla přivolána RZS a PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.  
 
   Předáno MO PČR Bojasova, Praha 8.  
 
    Dne 8. 9. 2007 v 05:10 h spatřila hlídka MP na konečné zastávce tramvaje v ul. Plk. 
Mráze, Praha 15 spícího muže. Ztotožněn muž ve věku 22 let, byt. Praha 4. Dotazem na PČR 
bylo zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. Jmenovaný byl proto předveden na PČR 
a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR plk. Mráze, Praha 10.  
  
    Dne 6. 9. 2007 v 01:27 h bylo oznámeno, že v ul. Českobrodská, Praha 9 u čerpací 
stanice Medos je obsluha obtěžována občanem tmavší pleti. Ztotožněn muž ve věku 24 let, 
bytem Ústí nad Labem. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je osobou pohřešovanou, protože 
utekl z psychiatrické léčebny v Dobřanech. Celou věc si převzala PČR k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Světová, Praha 8.  
 
    Dne 5. 9. 2007 v 08:35 h spatřila hlídka MP v ul. Holečkova 31a, Praha 5, muže, který 
odpovídal popisu osoby hledané PČR. Zjištěn muž ve věku 36 let, bydliště nezjištěno. 
Lustrací na PČR bylo potvrzeno, že se jedná o hledanou osobu, a proto byl jmenovaný na 
místě předán PČR k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
    Dne 5. 5. 2007 v 18:30 h byl v OD Delvita, ul. Počernická 96, Praha 10, zjištěn 
pachatel krádeže zboží v hodnotě 261,- Kč. Ztotožněn muž ve věku 48 let, bytem Praha 6. 
Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný se nachází v databázi hledaných osob. Proto byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR V Zátočce, Praha 10.  
 
    Dne 4. 9. 2007 v 18: 00 h bylo oznámeno hlídce MP, že v ulici Dvorecká 3, Praha 4, 
má docházet k sousedským rozporům. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelkou, která 
sdělila, že s osobami žijícími v bytě má problémy. V bytě se nacházelo pět osob, jedním 
z nich byl muž ve věku 26 let, bytem Praha 5. Lustrací bylo zjištěno, že se osoba nachází 
v databázi hledaných osob. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 

Předáno MO PČR Milevská 875/4, Praha 4.  
  
    Dne 3. 9. 2007 v 14:00 h spatřila hlídka MP v ul. Psárská 1, Praha 4, mladíka, který se 
choval zmateně. Ztotožněn muž ve věku 26 let, bytem Praha 4. Lustrací na PČR bylo zjištěno, 



že jmenovaný se nachází v databázi hledaných osob. Byl předveden na PČR a předán 
k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Bojanovická 1, Praha 4.  
 
   Dne 1. 9. 2007 v 09:03 h bylo na l. 156 oznámeno, že ve 12. patře domu ul. Bachova 
1588, Praha 11 se nacházejí dvě neznámé ležící osoby. Hlídka MP na místě vyzvala ženu 
a muže k prokázání totožnosti. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že ztotožněný muž ve věku 20 
let, bytem Praha 10 je veden v evidenci hledaných osob. Jmenovaný byl na místě předán 
přivolané PČR k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 31. 8. 2007 v 10:30 h zjistila hlídka MP v ul. Grafická 1, Praha 5, muže, který zde 
znečišťoval veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 31 let, bytem Praha 4. Dotazem na 
PČR bylo zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. Jmenovaný byl proto předveden na 
PČR předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Běhounkova, Praha 5.  
 
    Dne 29. 8. 2007 v 09:45 h zjistila hlídka MP na Střeleckém ostrově, Praha 1 stan, ve 
kterém se ukrývali muž a žena. Protože neprokázali svoji totožnost, byli předvedeni na MO 
PČR Vlašská. Ztotožněni muž ve věku 34 let, bytem Beroun a žena ve věku 21 let, bytem 
Děčín. Po zjištění totožnosti byl přestupek jmenovaných řešen oznámením na příslušný úřad.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 1.  
 
    Dne 29. 8. 2007 ve 14:15 h spatřila hlídka v parku na Karlově náměstí, Praha 2 muže, 
který znečistil veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 29 let, bytem Praha - Západ. 
Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou v CP. Z tohoto důvodu byl předveden 
na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Vyšehradská, Praha 2.  
 
    Dne 29. 8. 2007 ve 12:30 h byla hlídka MP vyslána do OD Tesco, ul. U Slavie 1527, 
Praha 10, kde byl zjištěn pachatel krádeže zboží v hodnotě 837,- Kč. Ztotožněn muž ve věku 
20 let, bytem Praha 2. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou v CP. Proto byl 
předveden na PČR a zde předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Přípotoční, Praha 10.  
 
    Dne 29. 8. 2007 v 00:40 h byla hlídka MP vyslána do OD Tesco, ul. Skandinávská, 
Praha 13, kde byl zjištěn pachatel  krádeže  zboží   v hodnotě   1 089,-  Kč.  Ztotožněn muž ve  
 
 
 
věku 24 let, bytem Praha 6. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou v CP. 
Proto byl předveden na PČR a zde předán k dalšímu opatření. Přestupek jmenovaného byl 
vyřešen uložením BPNN ve výši 1 000,- Kč.  
 



    Předáno MO PČR Mukařovského, Praha 5.  
 
Dne 28. 8. 2007 ve 21:35 h bylo na l. 156 oznámeno, že se v ul. Makovského 1 777, 

Praha 17, pod balkóny nacházejí dva muži – bezdomovci. Na místě hlídkou MP ztotožněni 
muži ve věku 51 let, bytem Soběslav a ve věku 55 let, bytem Příbram. Lustrací na PČR bylo 
zjištěno, že jmenovaný muž ve věku 55 let je osoba v CP. Proto byl předveden na PČR a zde 
předán k dalšímu opatření.  

 
    Předáno MO PČR Makovského, Praha 5.  
 
    Dne 28. 8. 2007 v 07:52 h spatřila hlídka MP v hale Hlavního nádraží, Praha 1, ženu, 
kouřící cigaretu. Ztotožněna žena ve věku 24 let, bytem Litvínov. Následnou lustrací na PČR 
bylo zjištěno, že jmenovaná má soudním rozhodnutím zakázán pobyt na území hl. m. Prahy. 
Pro podezření ze spáchání tr. činu byla žena omezena na osobní svobodě a předána PČR 
k dalšímu opatření.  
 
    Předáno OŽP Wilsonova, Praha 1.  
 
    Dne 28. 8. 2007 ve 12:36 h kontrolovala hlídka MP v parku v ul. Tusarova, Praha 7, 
bezdomovce, který znečišťoval veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 43 let, bytem 
Praha 4. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osoba hledaná. Proto byl předveden 
na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Holešovice-Přístav, Praha 7.  
 
   Dne 26. 8. 2007 ve 14:30 h zjistila hlídka MP na náměstí Osvoboditelů 1 409, Praha 5, 
muže ležícího na chodníku, který znečistil veřejné prostranství a pokřikoval na kolemjdoucí. 
Protože dotyčný nemohl prokázat svoji totožnost, byl předveden na PČR. Ztotožněn muž ve 
věku 41 let, bytem Hořepník. Přestupek jmenovaného byl vyřešen uložením blokové pokuty.  
 
   Předáno MO PČR Výpadová, Praha 5.  
 
    Dne 26. 8. 2007 v 08:00 h byla hlídka MP vyslána na Vršovické nádraží, Praha 10, 
kde se měla nacházet ztracená polská turistka. Na místě ztotožněna žena ve věku 71 let, bytem 
Polsko. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Proto byla jmenovaná 
předvedena na PČR a předána k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Výpadová, Praha 5.  
 
    Dne 25. 8. 2007 ve 20:50 h byl v prodejně Kaufland, ul. Pod Hranicí 17, Praha 5, 
zjištěn pachatel krádeže zboží v hodnotě 2250,- Kč. Hlídkou ztotožněn muž ve věku 49 let, 
bytem Hořice. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Proto byl 
jmenovaný předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
     
 

Předáno MO PČR Mukařovského, Praha 5.  
 
    Dne 24. 8. 2007 v 06:35 h byla vyslána hlídka MP do ulice Čiklova, Praha 4, kde se 
mělo nacházet vozidlo tov. zn. MIDI a v něm dvě spící osoby. Ztotožněni muži ve věku 33 



let, bytem Praha 2 a ve věku 22 let, bytem Praha 4. Dotazem na PČR bylo zjištěno že muž ve 
věku 22 let je osobou hledanou a vozidlo je vedené v registru jako odcizené. Hlídka MP 
zajišťovala místo tr. činu do příjezdu PČR, která si celou věc na místě převzala k dalšímu 
opatření.  
 
    Předáno MO PČR Vyšehradská, Praha 2.  
 
    Dne 24. 8. 2007 v 10:25 h obdržela hlídka MP oznámení, že v ulici Atletická 88, 
Praha 6 se na soukromém pozemku zdržují bezdomovci. Na místě ztotožněn muž ve věku 33 
let. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl předveden 
na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Ve Střešovičkách, Praha 6.  
 
    Dne 24. 8. 2007 v 00:45 h se na služebnu MP dostavily dvě mladistvé osoby a 
nahlásily svůj útěk z Výchovného ústavu Jindřichův Hradec. Ztotožněny dívky ve věku 17 let, 
bytem Neurazy a ve věku 16 let, bytem Písek. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o 
osoby hledané. Obě dívky byly předvedeny na PČR a předány k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Milánská, Praha 10.  
 
    Dne 23. 8. 2007 v 18:30 h zjistila hlídka MP v ul. Nádražní 25, Praha 5, muže, který 
znečistil veřejné prostranství. Vzhledem k tomu, že nemohl prokázat svoji totožnost, byl 
předveden na PČR. Zjištěn muž ve věku 42 let, bytem Nový Jičín. Přestupek byl se 
jmenovaným řešen uložením BPNN ve výši 1 000,- Kč.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 5.  
 
    Dne 23. 8. 2007 ve 14:45 h byla hlídka MP vyslána do vnitrobloku mezi ul. Ženíškova 
a Machkova, Praha 11, kde skupinka osob znečišťovala veřejné prostranství. Při ověřování 
totožnosti přes PČR bylo zjištěno, že jeden muž je veden v evidenci hledaných osob. 
Ztotožněn muž ve věku 29 let, bytem Praha 4. Proto byl jmenovaný předveden na PČR 
a předán k dalšímu opatření. Před předvedením se hlídka MP přesvědčila, zda nemá u sebe 
zbraň. Nalezen multifunkční otvírací nůž o velikosti 10 cm. Nůž byl jmenovanému odebrán 
a předán PČR.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 23. 8. 2007 ve 13:45 h byla hlídka MP požádána na zastávce MHD Královský 
letohrádek, ul. Jelení, Praha 1, pracovníky DP o zjištění totožnosti muže, který jel v tramvaji 
bez platné jízdenky. Ztotožněn muž ve věku 42 let, bytem Dubí. Dotazem na PČR bylo 
zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. Proto byl jmenovaný předveden na PČR 
a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Vlašská, Praha 1.  
 
    Dne 21. 8. 2007 v 00:40 h spatřila hlídka MP v pasáži domu, Václavské náměstí 24, 
Praha 1, spícího muže, který měl kolem sebe rozházené hadry a papíry. Z podezření ze 
spáchání přestupku byl vyzván k prokázání totožnosti. Protože tak nemohl učinit, byl 



předveden na MO PČR Krakovská. Ztotožněn muž ve věku 24 let, bytem Praha 2. Jmenovaný 
se za doprovodu hlídky MP dostavil na místo, kde vše uklidil. Přestupek byl řešen domluvou. 
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 1.  
 

Dne 21. 8. 2007 ve 12:38 h byla hlídka MP vyslána do prodejny Delvita, Letenské 
Náměstí 140, Praha 7, kde byl zjištěn pachatel krádeže zboží v hodnotě 735,- Kč. Ztotožněn 
muž ve věku 27 let, bytem Brandýs nad Labem. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že se jedná 
o osobu v CP.  Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  

 
    Předáno MO PČR Fr. Křížka, Praha 7.  
 
    Dne 20. 8. 2007 ve 23:15 h byla hlídka vyslána do vestibulu stanice metra Vltavská, 
Praha 7, kde mělo docházet ke rvačce. Na místě zjištěn muž ve věku 49 let, bytem Ostrava. 
Ke svému zranění uvedl, že upadl a zranil se na hlavě. Na místo byla přivolána RZS, která jej 
převezla do nemocnice Na Františku k ošetření.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 7.  
 
      Dne 20. 8. 2007 v 16:21 h byl v OD Globus, ul. Chlumecká 6, Praha 9, zjištěn 
pachatel krádeže zboží v hodnotě 977,- Kč. Hlídkou MP ztotožněn muž ve věku 44 let, bytem 
Ústí nad Labem. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že je osobou v CP. Jmenovaný byl předveden 
na PČR a předán k dalšímu opatření.   
 
    Předáno MO PČR Bryksova, Praha 9.  
 
    Dne 19. 8. 2007 ve 14:05 h byl v OD Albert, ul. Arkalycká 757, Praha 11, zjištěn 
pachatel krádeže zboží v hodnotě 82,- Kč. Ztotožněn muž ve věku 53 let, bytem Pyšely. 
Lustrací na PČR bylo zjištěno, že je osobou v CP. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán 
k dalšímu šetření. Přestupek byl řešen uložením blokové pokuty.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
   Dne 19. 8. 2007 v 15:53 h byla v nákupním centru Černý Most, Chlumecká 765, Praha 
9, zjištěna pachatelka krádeže zboží v hodnotě 1 040,- Kč. Ztotožněna žena ve věku 24 let, 
bytem Nymburk. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že je osobou v CP. Jmenovaná byla 
předvedena na PČR a předána k dalšímu šetření.  
 
   Předáno MO PČR Bryksova, Praha 9.  
 
    Dne 17. 8. 2007 ve 21:20 h spatřila hlídka MP v ul. Libušská, Praha 4, v  remízku u 
silnice skupinku pěti osob. Při kontrole totožnosti byl v jedné z nich zjištěn muž ve věku 52 
let. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl předveden na 
PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
 
 
    Předáno MO PČR Durychova, Praha 4.  
 



     Dne 16. 8. 2007 v 08:20 h byla hlídkou MP vyzvána k prokázání totožnosti žena, která 
kouřila v hale Hlavního nádraží, Praha 1. Ztotožněna žena ve věku 23 let, bytem Praha 6. 
Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je vedena v evidenci hledaných osob. Jmenovaná byla 
předvedena na PČR a předána k dalšímu opatření.  
 
   Předáno OŽ PČR Wilsonovo nádraží, Praha 2.  
 
    Dne 16. 8. 2007 v 09:30 h byla v ul. Ostrovského 6, Praha 5 vyzvána k prokázání 
totožnosti žena, která znečišťovala veřejné prostranství odhazováním odpadků. Ztotožněna 
žena ve věku 21 let, bytem, Mladá Boleslav. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že jí byl 
vysloven soudní zákaz pobytu v Praze. Pro podezření ze spáchání tr. činu byla jmenovaná 
omezena na osobní svobodě a předána PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
    Dne 16. 8. 2007 v 11:20 h spatřila hlídka MP v ul. Nádražní 20, Praha 5 ženu, která 
kouřila na zastávce MHD. Ztotožněna žena ve věku 66 let, bytem Labské Chrčice. Dotazem 
na PČR bylo zjištěno, že je vedena v evidenci hledaných osob. Proto byla předvedena na PČR 
a předána k dalšímu opatření.  
 
   Předáno OŽ PČR Nádražní 1, Praha 5.  
 
    Dne 16. 8. 2007 v 18:15 h byla hlídka MP vyslána do prodejny Albert, Plzeňská 344, 
Praha 5, kde byla přistižena pachatelka krádeže zboží v hodnotě 30,- Kč. Ztotožněna žena ve 
věku 51 let, bytem Slovensko. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je vedena v evidenci 
hledaných osob. Proto byla předvedena na PČR a předána k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.   
 
   Dne 16. 8. 2007 ve 22:20 h zjistila hlídka MP v hale Hlavního nádraží, Praha 1 
chlapce, který seděl na schodech. Protože neprokázal svoji totožnost a přiznal se k útěku 
z diagnostického ústavu, byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření. Zde zjištěn 
chlapec ve věku 14 let, bytem Štětí. Na místě bylo potvrzeno, že se jedná o osobu hledanou 
PČR.  
 
   Předáno MOŽP PČR Wilsonovo nádraží, Praha 2.  
 
    Dne 14. 8. 2007 v 18:34 h byla hlídka MP vyslána do prodejny Hypernova, Roztylská 
2 321/19, Praha 4, kde byl přistižen pachatel krádeže zboží v hodnotě 644,- Kč. Ztotožněn 
muž ve věku 21 let, bytem Teplice. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je veden v evidenci 
hledaných osob. Proto byl předveden na PČR a předán k dalšímu šetření. Přestupek byl 
hlídkou MP vyřešen uložením BPNN ve výši 1 000,- Kč.  
 
    Předáno MO PČR Hráského, Praha 4.  
  
 
 
 
    Dne 14. 8. 2007 v 09:30 h spatřila hlídka MP ve Vrchlického sadech, Praha 1, muže, 
který zde znečišťoval veřejné prostranství. Protože neprokázal svoji totožnost, byl předveden 



na PČR. Ztotožněn muž ve věku 49 let, bytem Praha 9. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen 
domluvou.  
 
   Vedeno u OŘ MP Praha 1.  
 
    Dne 12. 8. 2007 v 01:42 h prováděla hlídka MP kontrolu zahrádkářské kolonie v ul. 
Ševce Matouše, Praha 4. V této lokalitě byl zjištěn muž, ve kterém byl následně ztotožněn 
muž ve věku 20 let, bytem Praha 2. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že je osobou hledanou. 
Proto byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Milevská, Praha 4.  
 
    Dne 11. 8. 2007 ve 20:30 h spatřila hlídka MP na parkovišti u objektu NovoPlaza, ul. 
Novodvorská 136, Praha 4, vozidlo tov. zn. DAF. Následnou lustrací u PČR bylo zjištěno, že 
je hlášeno jako odcizené. Ve vozidle se nacházely tři osoby, které byly vyzvány k prokázání 
totožnosti. Jednalo se o muže ve věku 35 let, bytem Sokolov, muže ve věku 32 let, bytem 
Praha 5 a ženu ve věku 20 let, bytem Praha 5. Současně se na místo dostavila PČR, která si 
záležitost převzala k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Durychova, Praha 4.   
 
    Dne 11. 8. 2007 ve 13:40 h spatřila hlídka MP v ul. Mostecká 3, Praha 1, sedícího 
muže, který žebral. Protože odmítl prokázat svoji totožnost a kladl při předvedení aktivní 
odpor, byly proti němu použity DP (hmaty, chvaty). Při zákroku se muž zranil o odpadkový 
koš, proto byla na místo přivolána RZS. Poté začal s hlídkou spolupracovat a prokázal svoji 
totožnost. Ztotožněn muž ve věku 43 let, bytem Třinec. Zraněného převezla RZS do 
nemocnice Pod Petřínem k ošetření.  
 
   Vedeno u OŘ MP Praha 1.  
 
    Dne 11. 8. 2007 ve 12:05 h spatřila hlídka MP v areálu Olšanských hřbitovů, Praha 3, 
muže, který znečistil veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 49 let, bytem Praha 8. 
Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou v CP. Z tohoto důvodu byl na místě 
předán PČR k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Lipanská, Praha 3.  
 
    Dne 10. 8. 2007 ve 23:30 h bylo na služebnu MP oznámeno, že na vlakovém nádraží 
Strašnice, Praha 10, leží v kolejišti muž a odmítá odejít. Ztotožněn muž ve věku 39 let, bytem 
Praha 10. Protože muž měl oděrky na těle a mluvil zmateně, byla přivolána RZS, která muže 
převezla do nemocnice Královské Vinohrady k ošetření.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 10.  
 
 
 
 
 
    Dne 10. 8. 2007 v 09:00 h spatřila hlídka MP v Letenských sadech, Praha 7, tři muže, 
ležící v křoví. V jednom z nich byl ztotožněn muž ve věku 17 let, bytem Kralupy nad 



Vltavou. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Fr. Křížka, Praha 7.  
 
     Dne 9. 8. 2007 v 10:40 h zjistila hlídka MP na Karlově náměstí, Praha 2 muže 
sedícího na lavičce, který měl tržnou ránu na hlavě. Ztotožněn muž ve věku 33 let, bytem 
Kamenice nad Lipou. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Vzhledem 
ke zranění jmenovaného byla na místo přivolána RZS, která muže převezla k ošetření do 
nemocnice na Karlovo nám., Praha 2, kde byl předán PČR k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Vyšehradská, Praha 2.  
 
   Dne 9. 8. 2007 ve 14:20 h byl v prodejně Delvita, Letenské náměstí, Praha 7 zjištěn 
pachatel krádeže zboží v hodnotě 460,- Kč. Hlídkou MP ztotožněn muž ve věku 16 let, bytem 
Praha 9. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Františka Křížka, Praha 7.  
 

Dne 9. 8. 2007 v 08:20 h zjistila hlídka MP u ZŠ v ulici Bratří Venclíků 1 140, Praha 9 
neznámou ženu, spící vedle vchodových dveří. Hlídkou MP na místě ztotožněna žena ve věku 
19 let, bytem Praha 1. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. 
Jmenovaná byla předvedena na PČR a předána k dalšímu opatření.  

 
  Předáno MO PČR Bryksova, Praha 9.  
 

Dne 8. 8. 2007 v 19:50 h zjistila hlídka MP v ulici Na Příkopě 5, Praha 1 muže, který 
klečel na kolenou a žebral. Ztotožněn muž ve věku 43 let, bytem Praha 4. Lustrací na PČR 
bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán 
k dalšímu opatření.  

 
   Předáno MO PČR Bartolomějská, Praha 1.  
 
   Dne 8. 8. 2007 v 19:52 h bylo oznámeno na l. 156, že před Kulturním domem Eden 
v ulici U Slavie 1, Praha 10 dochází k znečišťování veřejného prostranství odhazováním 
odpadků. Hlídkou MP na místě ztotožněn muž ve věku 39 let, bytem Praha 2. Lustrací na 
PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán 
k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Přípotoční, Praha 10.  
 
    Dne 8. 8. 2007 ve 12:40 h spatřila hlídka MP v ul. Nádražní 23, Praha 5 muže, 
ležícího na tramvajové zastávce Anděl. Zjištěn muž ve věku 44 let, bytem Kamenice nad 
Lipou. Jmenovaný byl v silně podnapilém  stavu  převezen na záchytnou  stanici  Na Bulovce,  
 
 
 
Praha 8. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu v CP, proto byla celá věc 
předána PČR k dalšímu opatření.  



 
   Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 

Dne 7. 8. 2007 ve 21:55 h zjistila hlídka MP v ul. V Celnici 4, Praha 1 muže, ležícího 
před restaurací, který znečistil veřejné prostranství. Protože neprokázal svoji totožnost a kladl 
aktivní odpor, byl za použití DP (hmaty a chvaty) předveden na PČR. Zde zjištěn muž ve 
věku 23 let, bytem Ukrajina. Jmenovaný byl předán PČR k dalšímu opatření.  

 
   Předáno MO PČR Benediktská, Praha 1.  
 
     Dne 6. 8. 2007 ve 20:10 h si hlídka MP v lokalitě metra Opatov, Praha 11 povšimla 
několika osob, které ležely v křoví a v okolí byl nepořádek. V jednom z nich zjištěn muž ve 
věku 60 let, bytem Slovensko. Dále bylo zjištěno, že se jmenovaný nachází v databázi osob 
hledaných PČR, proto byl předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Hráského, Praha 4.  
 
    Dne 6. 8. 2007 v 09:30 h spatřila hlídka MP v lokalitě Vrchlického sady, Praha 1, 
muže, který seděl na trávě a měl kolem sebe rozházené odpadky. Zjištěn muž ve věku 21 let, 
bytem Litoměřice. Dále bylo zjištěno, že se jmenovaný nachází v databázi osob hledaných 
PČR, proto byl předveden a předán PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Krakovská, Praha 1.  
 
    Dne 6. 8. 2007 v 15:00 h spatřila hlídka MP v ul. Kováků 14, Praha 5, mladíka, který 
seděl na chodníku a odhazoval odpadky. Zjištěn mladý muž ve věku 17 let, bytem Brandýsek. 
Dále bylo zjištěno, že se jmenovaný nachází v databázi osob hledaných PČR. Mladíka si na 
místě převzala hlídka PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
    Dne 5. 8. 2007 v 05:15 h spatřila hlídka MP v ul. Brandlova 1599, Praha 11, dva 
bezdomovce, kteří spali v parku. Kontrolou totožnosti bylo zjištěno, že jeden z mužů ve věku 
52 let, bytem Vysoký Újezd, má vysloven zákaz pobytu na území hl. m. Prahy do 31. 12. 
2007. Dotazem na PČR bylo toto potvrzeno. Pro podezření ze spáchání tr. činu byl jmenovaný 
omezen na osobní svobodě a předán na PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 5. 8. 2007 v 11:31 h spatřila hlídka MP na schodišti ve vestibulu stanice metra 
Vltavská, Praha 7, muže, který zde onanoval a budil tím veřejné pohoršení. Ztotožněn muž ve 
věku 30 let, bytem Slovenská republika. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu, 
která byla vyhoštěna z ČR. Pro podezření ze spáchání tr. činu byl jmenovaný omezen na 
osobní svobodě a ve 12:20 h předán na místě PČR k dalšímu opatření.  
 
    
 
 

Předáno PČR OŽP Holešovice, Praha 7.  
 



    Dne 4. 8. 2007 v 00:05 h v ul. Záběhlická, Praha 10, pod mostem v depu kolejových 
vozidel, si hlídka MP povšimla u odstaveného vlaku podezřelého pohybu několika osob. 
Následně byli v soupravě zjištěni dva muži, kteří rozebírali interiér vagónu a uřezávali 
elektroinstalaci. Třetí muž byl zjištěn v lokomotivě, kde rozebíral transformátory 
a elektroinstalaci. Ztotožněni muži ve věku 31 let, bytem Praha 6, ve věku 51 let, bytem Nová 
Role a muž ve věku 31 let, bytem Praha 10. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že muž ve věku 31 
se nachází v databázi hledaných osob. Jmenovaní byli omezeni na osobní svobodě a v 00:30 h 
předáni PČR k dalšímu šetření. Poté hlídka MP zajistila místo tr. činu do předání PČR 
v 00:50 h.  
 
    Předáno MO PČR Bojanovická, Praha 4.  
 
    Dne 3. 8. 2007 v 15:15 h spatřila hlídka MP v ul. Na Perštýně 1, Praha 1, muže, 
ležícího na chodníku. Ztotožněn muž ve věku 39 let, bytem Hostinné. Lustrací na PČR bylo 
zjištěno, že jmenovaný je osobou hledanou v CP. Z tohoto důvodu byl předveden na PČR a 
předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Bartolomějská, Praha 1.  
 
    Dne 3. 8. 2007 ve 14:41 h zjistila hlídka MP v ul. Bělohorská 140, Praha 6, muže, 
který znečistil veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 40 let, bytem Praha 5. Lustrací na 
PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou hledanou v CP. Z tohoto důvodu byl předveden 
na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Ve Střešovičkách, Praha 6.  
 
    Dne 3. 8. 2007 v 10:23 h byl v OD Albert, ul. Arkalycká 757, Praha 11, zjištěn 
pachatel krádeže zboží v ceně 338,- Kč. Ztotožněn mladý muž ve věku 13 let, bytem okr. 
Jindřichův Hradec. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou hledanou v CP. 
Z tohoto důvodu byl předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 3. 8. 2007 v 16:10 h zjistila hlídka MP v ul. Hviezdoslavova 509, Praha 11, 
muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Protože dotyčný nemohl prokázat svoji 
totožnost, byl předveden na PČR. Zde ztotožněn muž ve věku 24 let, bytem Praha 4. Lustrací 
na PČR bylo potvrzeno, že se jedná o osobu hledanou v CP. Jmenovaný byl ponechán na PČR 
k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 2. 8. 2007 v 0:46 h spatřila hlídka MP v ul. Drtinova 10, Praha 5, muže, který 
znečišťoval veřejné prostranství odhazováním odpadků. Ztotožněn muž ve věku 39 let, bytem 
Praha 7. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
 
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 



    Dne 2. 8. 2007 v 11:20 h při kontrole zahrádkářské kolonie v ul. Výmolova, Praha 5, 
spatřila hlídka MP rozestavěný stan na zahrádce u vyhořelé chatky, ve kterém se nacházely 
dvě osoby. V jedné z nich ztotožněn muž ve věku 25 let, bytem Nučice.  Lustrací u PČR bylo 
zjištěno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu 
opatření.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
   Dne 1. 8. 2007 v 04:50 h bylo oznámeno na l. 156, že ve vestibulu stanice metra 
Náměstí Republiky, Praha 1 se nachází větší počet spících bezdomovců. Na místě se 
nacházeli dva muži, kteří neuposlechli výzvu k opuštění vestibulu a začali hlídku MP 
verbálně napadat. Protože jeden z mužů napadl strážníka prudkým úderem holí do pravé horní 
končetiny, byl pro podezření ze spáchání tr. činu, za použití DP (hmaty, chvaty a pouta) 
omezen na osobní svobodě a předán PČR. Zjištěn muž ve věku 23 let, bytem Domažlice. 
Jmenovaný byl předán na PČR k dalšímu šetření.   
 
   Předáno MO PČR Benediktská, Praha 1.  
 
    Dne 1. 8. 2007 v 02:50 h byla požádána hlídka MP o zjištění totožnosti muže, který 
cestoval bez platného jízdního dokladu. Zjištěn muž ve věku 42 let, bytem Kopřivnice. Dále 
bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou PČR, proto byl jmenovaný předveden a předán 
PČR k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Světova, Praha 8.  
 
    Dne 31. 7. 2007 ve 13:50 h byl v prodejně Tesco, ul. Přetlucká 50, Praha 10 zjištěn 
pachatel krádeže zboží v hodnotě 194,- Kč. Ztotožněn mladý muž ve věku 16 let, bytem 
Dobřichovice. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu v CP. Jmenovaný byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR V Zátočce, Praha 10.  
 
    Dne 29. 7. 2007 ve 13:30 h zjistila hlídka MP v ul. Melantrichova 1, Praha 1, klečícího 
muže, který žebral. Zjištěn muž ve věku 29 let, bytem Ostrov. Dále bylo zjištěno, že 
jmenovaný je v databázi osob hledaných PČR, proto byl předveden a předán PČR k dalšímu 
opatření.  
 
   Předáno MO PČR Bartolomějská, Praha 1.  
 
    Dne 29. 7. 2007 v 03:00 h prováděla hlídka MP kontrolu osob v opuštěném objektu, 
ul. Školní 7, Praha 4. Zde zjištěn muž ve věku 37 let, bytem Kolín. Dále bylo zjištěno, že se 
jmenovaný nachází v databázi osob hledaných PČR, proto byl předveden a předán PČR 
k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Milevská, Praha 4.  
 
 
 
    Dne 28. 7. 2007 ve 14:28 h v prostoru Michelského lesa, Praha 4 nalezla hlídka MP 
v altánku spícího muže. Ztotožněn muž ve věku 23 let, bytem Praha 4. Lustrací na PČR bylo 



zjištěno, že se jedná o osobu v CP. Z tohoto důvodu byl předveden na PČR a předán 
k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Bojanovická, Praha 4.  
 
    Dne 27. 7. 2007 v 02:05 h spatřila hlídka MP v ul. Nádražní 56, Praha 5, ženu, která 
znečišťovala veřejné prostranství odhazováním odpadků. Ztotožněna žena ve věku 29 let, 
bytem Praha 4. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou. Proto byla 
předvedena na PČR a předána k dalšímu opatření. Přestupek jmenované byl hlídkou MP řešen 
uložením BPNN ve výši 1 000 Kč.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5  
 
    Dne 27. 7. 2007 v 06:05 h spatřila hlídka MP v ul. Rajská 3, Praha 7, na dětském hřišti 
spící ženu. Ztotožněna žena ve věku 18 let, bytem Rakovník. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že 
se jedná o osobu hledanou. Proto byla předvedena na PČR a předána k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Bubny, Praha 7.  
 
    Dne 26. 7. 2007 v 16:10 h kontrolovala hlídka v ul. Roztylská, Praha 11, muže, který 
ležel na zemi u sochy budovatele. Ztotožněn muž ve věku 43 let, bytem Praha 4. Lustrací na 
PČR bylo zjištěno, že muž je osobou v CP. Byl předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Hráčského, Praha 4.  
 
    Dne 25. 7. 2007 v 15:30 h v ul. K Brusce, Praha 6, poblíž železničního přejezdu, 
vyzvala hlídka MP k prokázání totožnosti tři muže, kteří zde pobývali. V jednom z nich byl 
ztotožněn muž ve věku 32 let, bytem Holešov. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se jedná 
o hledanou osobu. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Pelléova, Praha 6.  
 
    Dne 25. 7. 2007 v 00:18 h byla hlídka MP vyslána k prověření oznámení na l. 156 do 
ul. Mansfeldova 789, Praha 9, kde se měla nacházet dívka, která utekla z diagnostického 
ústavu. Na místě byla ztotožněna dívka ve věku 16 let, bytem Praha 9. Lustrací na PČR bylo 
potvrzeno, že se jedná o hledanou osobu. Jmenovaná byla předvedena na PČR a předána 
k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Bryksova, Praha 9.  
 

Dne 24. 7. 2007 v 09:30 h prováděla hlídka MP kontrolu pravého břehu řeky 
Berounky, Praha 5, kde byl nalezen spící muž. Zjištěn muž ve věku 25 let, bytem Peruc. 
Následnou lustrací bylo zjištěno že se jedná o osobu v CP. Jmenovaný byl předveden na PČR 
a předán k dalšímu opatření.  

 
 
 
 

     Předáno MO PČR Výpadová, Praha 5.  
 



     Dne 23. 7. 2007 v 19:55 h obdržela hlídka MP hlášení že v ul. Karlova 12, Praha 1 se 
nacházejí žebrající osoby. Na místě byl zjištěn muž, který nebyl schopen prokázat svoji 
totožnost. Bylo zjištěno, že se jedná o muže ve věku 50 let, bytem Praha 6. Následnou lustrací 
bylo zjištěno že se jedná o osobu v CP. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu 
opatření.  
 
    Předáno MO PČR Bartolomějská, Praha 1.  
 
    Dne 23. 7. 2007 ve 20:20 h byla vyslána hlídka MP do prodejny Kaufland v ul. 
U plynárny 64, Praha 4, kde byl přistižen pachatel drobné krádeže. Na místě zjištěn muž ve 
věku 40 let, bytem Praha 3. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o osobu v CP. 
Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Bojanovická, Praha 4.  
 
      Dne 22. 7. 2007 ve 22:23 h spatřila hlídka MP na pěší zóně Anděl, Praha 5 ženu, která 
za sebou táhla koberec. Při zjišťování totožnosti žena slovně urážela hlídku MP a chovala se 
agresivně. Protože kladla aktivní odpor, byla za použití DP (hmaty, chvaty a pouta) 
předvedena na PČR. Zde ztotožněna žena ve věku 51 let, bytem Jinočany. Přestupek byl 
vyřešen uložením BP ve výši 1 000,- Kč.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
    Dne 22. 7. 2007 ve 20:30 h projížděla hlídka MP ulicí Roztylská, Praha 11, kde si 
všimla tří mužů, kteří odnášeli z areálu stavby nerezové profily. Při spatření hlídky MP se dali 
na útěk. Po dostižení byli ztotožněni muži ve věku 39 let, bytem Praha 4, ve věku 40 let, 
bytem Praha 5 a muž ve věku 46 let, bytem Slovensko. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že 
muž ve věku 39 let je veden v evidenci hledaných osob. Pro podezření ze spáchání tr. činu 
byli všichni omezeni na osobní svobodě a předáni PČR k dalšímu opatření. Místo bylo 
zajištěno hlídkou MP do předání PČR.  
 
    Předáno MO PČR U Přehrady, Praha 11.  
 
    Dne 22. 7. 2007 v 00:05 h bylo na l. 156 oznámeno, že na křižovatce ul. Radlická 
a Dobříšská, Praha 5 leží ve vozovce neznámý muž. Ztotožněn muž ve věku 56 let, bytem 
Praha 5. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se nachází v evidenci hledaných osob. Proto byl 
jmenovaný předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Na Bělidle, Praha 5.  
 
      Dne 21. 7. 2007 v 18:05 h byla vyslána hlídka MP do provozovny Ahold, Plzeňská 
344, Praha 5, kde byl přistižen pachatel krádeže zboží v ceně 52,- Kč. Zjištěn muž ve věku 27 
let, bytem Praha 5. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že byl v posledních třech letech trestán pro 
majetkový trestný čin a je veden jako hledaná osoba. Jmenovaný byl proto hlídkou omezen na 
osobní svobodě a předán PČR k dalšímu opatření. 
 
 
 
    Předáno MO PČR Ostrovského, Praha 5.  
 



    Dne 21. 7. 2007 v 16:20 h byla hlídka MP vyslána do ul. Na Dlouhém lánu 27, Praha 
6, kde mělo docházet k domácímu násilí. Strážníky na místě kontaktovala oznamovatelka 
a sdělila, že v jejím bytě žije bez nahlášení trvalého pobytu jeden a půl roku muž, který ji 
fyzicky napadá. Jmenovaná odmítla lékařské ošetření a nechtěla na muže podat trestní 
oznámení. Zjištěn muž ve věku 37 let, bytem Slovensko. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že se 
jedná o hledanou osobu, a proto bylo rozhodnuto o jeho předvedení na PČR. Jmenovaný začal 
hlídce klást aktivní odpor a byly proti němu po marné výzvě použity DP (pouta). Muž byl 
v 16:45 h předán PČR k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Arabská, Praha 6.  
 
    Dne 21. 7. 2007 v 03:06 h zjistila hlídka MP v čekárně železniční stanice ČD Praha – 
Běchovice, Praha 14, spícího muže. Ztotožněn muž ve věku 40 let, bytem Hynčice. Dotazem 
na PČR bylo zjištěno, že se nachází v evidenci hledaných osob. Jmenovaný byl proto 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření. 
  
    Předáno MO PČR Lišická, Praha 9.  
 

Dne 20. 7. 2007 v 09:15 h byla hlídka MP vyslána do ul. Chlumecká 1, Praha 14, kde 
u stánku s rychlým občerstvením měla prodavačka problém se zákazníkem. Ztotožněn muž ve 
věku 42 let, bytem Slovensko. Lustrací na PČR, bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou v CP.  
Z tohoto důvodu byl předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  

 
    Předáno MO PČR Bryksova, Praha 14.  
 
   Dne 19. 7. 2007 v 19:00 h spatřila hlídka MP v ul. Melantrichova 18, Praha 1, 
žebrajícího muže. Ztotožněn muž ve věku 52 let, bytem Praha 3. Lustrací na PČR bylo 
zjištěno, že jmenovaný je osoba v CP. Z tohoto důvodu byl předveden na PČR a předán 
k dalšímu šetření. Zjištěný přestupek byl řešen uložením BPNN ve výši 1 000,- Kč.  
 
   Předáno MO PČR Bartolomějská, Praha 1.  
 
   Dne 19. 7. 2007 ve 23:40 h byla hlídka MP vyslána do ul. Čestmírova 27, Praha 4, kde 
bylo nahlášeno rušení nočního klidu. V bytě, ze kterého hluk vycházel, byl ztotožněn mladý 
muž ve věku 17 let, bytem Praha 4. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že je osobou v CP. 
Z tohoto důvodu byl předveden na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
   Předáno MO PČR Svatoslavova , Praha 4.  
      
    Dne 18. 7. 2007 v 08:50 h u retenční nádrže v ul. Drnovská, Praha 6, kontrolovala 
hlídka muže, který zde měl přespávat. Ztotožněn muž ve věku 31 let, bytem Lipová 
u Šluknova. Lustrací na PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou hledanou. Byl předveden 
na PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Ve Střešovičkách, Praha 3 
 
 
 
    Dne 16. 7. 2007 ve 04:02 h si hlídka MP povšimla na konečné autobusu v ul. 
Výstavní, Praha 11 opilého muže, u kterého ležela na zemi rozbitá láhev od piva. Zjištěn muž 



ve věku 24 let, bytem Praha 8. Následnou lustrací přes PČR bylo zjištěno, že se nachází 
v databázi osob hledaných PČR. Muž byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 15. 7. 2007 ve 21:55 h bylo na l. 156 oznámeno, že v ul. Štychova, Praha 15 se 
v kontejneru na velkoobjemový odpad nachází neznámý spící muž. Zjištěn muž ve věku 36 
let, bytem Ukrajina. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se nachází v databázi nežádoucích 
osob. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl omezen na osobní svobodě a předán PČR 
k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Milánská, Praha 10.  
  
   Dne 15. 7. 2007 v 00:55 h byl hlídkou MP vyzván k prokázání totožnosti muž, který 
přespával v dřevěné buňce v prostoru nádraží ČD Braník, Praha 4. Ztotožněn muž ve věku 42 
let, bytem Prostějov. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že je veden v evidenci hledaných osob. 
Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Soukalova, Praha 4.  
 
   Dne 14. 7. 2007 v 18:47 h bylo na l. 156 oznámeno, že na konečné zastávce MHD 
v ul. Chemická, Praha 4 se nachází osamocený, zmatený chlapec. Na místě chlapec uvedl, že 
má plané neštovice a matka jej vyhodila z bytu. Ztotožněn chlapec ve věku 9 let. Bylo 
zjištěno, že v současnosti je chlapec umístěn v Dětském domově Krompach. Věc byla na 
místě předána PČR k dalšímu šetření. Poté byl chlapec RZS převezen na infekční oddělení do 
Thomayerovy nemocnice, Praha 4.  
 
   Předáno MO PČR Hráského, Praha 4.  
 
   Dne 14. 7. 2007 ve 22:30 h byla hlídkou MP vyzvána k prokázání totožnosti žena, 
která se pohybovala v prostoru haly Hlavního nádraží, Praha 1. Ztotožněna žena ve věku 25 
let, bytem Hřebeč. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu hledanou. Jmenovaná 
byla předvedena na PČR a předána k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Krakovská, Praha 1.  
  
    Dne 14. 7. 2007 ve 12:31 h spatřila hlídka MP na křižovatce ul. Čuprova a Na 
Labuťce, Praha 8, skupinku tří osob, které zde rozebíraly starou chladničku. V jedné z nich 
byl ztotožněn muž ve věku 41 let, bytem Praha 9, u kterého bylo dotazem na PČR zjištěno, že 
je veden v evidenci hledaných osob. Proto byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Světová, Praha 8.   
 
     
 
 
 

Dne 13. 7. 2007 ve 14:35 h byla hlídka MP ve stanici tramvají Strašnická, Praha 10, 
požádána pracovníkem přepravní kontroly o prověření totožnosti muže, který jel v prostředku 
MHD bez platné jízdenky. Ztotožněn muž ve věku 25 let, bytem Kunčice nad Labem. 



Dotazem na PČR bylo zjištěno, že má zakázán pobyt na území hl. m. Prahy. Pro podezření ze 
spáchání tr. činu byl omezen na osobní svobodě a předán PČR k dalšímu opatření. + 
 
    Předáno MO PČR V Zátočce, Praha 10.  
 
    Dne 12. 7. 2007 ve 12:45 h spatřila hlídka MP v ul. U Michelského lesa, Praha 4, 
muže, spícího v altánku. Ztotožněn muž ve věku 23 let, bytem Praha 4. Lustrací u PČR bylo 
zjištěno, že jmenovaný je veden v databázi hledaných osob. Proto byl předveden na PČR 
a předán k dalšímu opatření. 
  
    Předáno MO PČR Bojanovická, Praha 4.  
 
    Dne 12. 7. 2007 ve 04:05 h uviděla hlídka MP na křižovatce ul. Novomeského 
a Klatovská, Praha 4, muže, který po jejím spatření náhle změnil směr a přešel na druhou 
stranu ulice. Hlídka dotyčného vyzvala k prokázání totožnosti. Ztotožněn muž ve věku 19 let, 
bytem Praha 10. Následnou lustrací bylo zjištěno, že jmenovaný je veden v databázi 
hledaných osob. Proto byl předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 
    Dne 12. 7. 2007 v 01:00 h zjistila hlídka MP v ul. Zbraslavská, Praha 5, v kapličce, 
muže, který zde pobýval neoprávněně. Ztotožněn muž ve věku 21 let, bytem Černošice II. 
Následnou lustrací bylo zjištěno, že jmenovaný je veden v databázi hledaných osob. Proto byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Werichova, Praha 5.  
 

Dne 11. 7. 2007 v 10:00 h spatřila hlídka MP v ulici V Korytech u prodejny Lidl, 
Praha 10, muže, ležícího na zemi. Ztotožněn muž ve věku 30 let, bytem Králíky. Dotazem na 
PČR bylo zjištěno, že se nachází v databázi hledaných osob. Jmenovaný byl předveden na 
PČR a předán k dalšímu opatření.  

 
    Předáno MO PČR Jabloňová, Praha 10.  
 
    Dne 10. 7. 2007 ve 21:00 h spatřila hlídka MP, jak z ulice Na Obrátce, Praha 9, stoupá 
hustý černý dým. Zde poblíž objektu sběrných surovin zjistila 4 osoby, které zde pálily 
kabely. V jedné z přítomných byla ztotožněna žena ve věku 35 let, bytem Sokolov. Dotazem 
na PČR bylo zjištěno, že se nachází v databázi hledaných osob. Jmenovaná byla předvedena 
na PČR a předána k dalšímu opatření.  
 
   Předáno MO PČR Bryksova, Praha 9.  
 
       Dne 9. 7. 2007 ve 20:04 h bylo oznámeno na l. 156, že v prodejně Plus, ul. U Staré 
pošty 1, Praha 4, byl přistižen muž při  drobné  krádeži  zboží.  Ztotožněn muž ve věku 27 let,  
 
 
 
 
 



bytem Praha 8. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu v CP. Jmenovaný byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Milevská, Praha 4.  
 
    Dne 8. 7. 2007 ve 22:19 h spatřila hlídka MP na Václavském náměstí 30, Praha 1, 
muže, který zde žebral. Ztotožněn muž ve věku 29 let, bytem Náchod. Dotazem na PČR bylo 
zjištěno, že se jedná o osobu v CP. Jmenovaný byl předveden na PČR a předán k dalšímu 
opatření.  
 
    Předáno MO PČR Krakovská, Praha 1.   
  
     Dne 8. 7. 2007 v 17:40 h zjistila hlídka MP v ul. Jinonická 10, Praha 5 muže, který 
znečišťoval veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 35 let, bytem Jindřichův Hradec. 
Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná o osobu v CP. Proto byl jmenovaný předveden na 
MO PČR a předán k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Běhounkova, Praha 5.  
 
    Dne 6. 7. 2007 ve 12:15 h zjistila hlídka MP v ul. Zelenkova, Praha 12, muže, který 
znečistil veřejné prostranství. Ztotožněn muž ve věku 51 let, bytem Ostrava-Hrabůvka. 
Následnou lustrací na PČR zjištěno, že jmenovaný je v databázi hledaných osob, z tohoto 
důvodu byl předveden na PČR a předán stálé službě k dalšímu šetření.  
 
    Předáno MO PČR Soukalova, Praha 4.  
 

Dne 5. 7. 2007 v 01:15 h zjistila hlídka MP pod nájezdem na Barrandovský most, ul. 
Strakonická, Praha 5, ženu, která zde přespávala. Ztotožněna žena ve věku 45 let, bytem 
Slovensko. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se nachází v databázi hledaných osob. 
Jmenovaná byla proto předvedena na PČR a předána k dalšímu šetření.  

 
    Předáno MO PČR Werichova, Praha 5.  
 
    Dne 4. 7. 2007 ve 23:10 h zjistila hlídka MP na Václavském nám. 32, Praha 1, muže, 
který ležel na schodech u vstupu do metra. Protože neprokázal svoji totožnost a kladl aktivní 
odpor, byl za použití DP (hmaty, chvaty, pouta) předveden na PČR. Ztotožněn Karas, muž ve 
věku 40 let, bytem Polsko. Celá událost se předává k dořešení na ÚMČ.  
 
    Předáno ÚMČ Praha 1.  
 
    Dne 4. 7. 2007 v 17:23 h byla vyslána hlídka MP do ul. Novomeského, Praha 11, kde 
nalezla opilého muže se zakrváceným obličejem a staženými kalhotami, který onanoval na 
veřejnosti. Ztotožněn muž ve věku 56 let, bytem Praha 6. Pro podezření ze spáchání tr. činu 
byl za použití DP (pouta) omezen na osobní svobodě. Hlídka MP zajistila místo tr. činu do 
příjezdu PČR, která si celou věc převzala na místě k dalšímu šetření. Ošetření jmenovaný 
odmítl.   
 
 Předáno MO PČR Kaplanova, Praha 4.  
 



      Dne 4. 7. 2007 v 04:15 h byla hlídka MP vyslána k prověření oznámení na l. 156 do 
ul. Střelničná, stanice metra Ládví, Praha 8, kde muž měl obtěžovat pracovníka úklidu 
a rozkopávat hromádky odpadu. Na místě zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě. Jakmile 
dotyčný zahlédl strážníky MP, začal z místa utíkat. Hlídka muže dostihla a vyzvala 
k prokázání totožnosti. Vzhledem k tomu, že odmítl předložit doklad totožnosti a chtěl z místa 
odejít, hlídka započala s jeho předvedením na PČR. Muž však začal do strážníků strkat a kladl 
aktivní odpor. Proto byly použity DP (hmaty, chvaty, pouta). Na PČR ztotožněn muž ve věku 
39 let, bytem Josefův Důl. Dále bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou celostátně hledanou. 
Proto byl na PČR ponechán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR Bojasova, Praha 8.  
 
    Dne 4. 7. 2007 v 02:50 h byla hlídka MP požádána PČR o prověření oznámení, že 
v křižovatce ulic K Hořavce a K Běchovicům, Praha 9, dochází ke krádeži stavebního 
materiálu v novostavbě rodinného domu. Hlídka MP zde spatřila muže, který odhodil měděný 
okap a snažil se uprchnout přes drátěný plot. Byl však dostižen a za použití DP (pout) omezen 
na osobní svobodě. Jednalo se o muže ve věku 35 let, bytem Příbram. PČR si jmenovaného na 
místě převzala k dalšímu šetření.   
 
    Předáno MO PČR Lišická, Praha 9.  
 
    Dne 3. 7. 2007 v 09:25 h projížděla hlídka MP ulicí Solidarity, Praha 10, kde na 
lavičce seděla skupina bezdomovců a popíjela pivo. Při spatření hlídky se jeden z mužů dal na 
útěk. Strážníci muže dostihli a vyzvali k prokázání totožnosti. Jednalo se o muže ve věku 47 
let, bytem Praha 3. Lustrací u PČR bylo zjištěno, že jmenovaný je osobou hledanou. Proto byl 
předveden na PČR a předán k dalšímu opatření.  
 
    Předáno MO PČR V Zátočce, Praha 10.  
 
    Dne 2. 7. 2007 ve 13:35 h byla hlídka MP vyslána do ul. Spálená ke vstupu do stanice 
metra Národní třída, Praha 1, kde mělo několik osob znečišťovat veřejné prostranství a budit 
veřejné pohoršení. Hlídka přítomné osoby vyzvala k opuštění prostoru, což učinily. Pouze 
podnapilý muž se ženou zůstali sedět a odmítali místo opustit. Proto hlídka použila DP 
(hmaty,chvaty) a ženu ze země zvedla. Jednalo se o ženu ve věku 40 let, bytem Litobratčice. 
Poté se ze země zvedl i muž a snažil se křikem a napadáním do celé věci zasahovat. Proto byl 
za použití DP (hmaty, chvaty) odveden do bezpečné vzdálenosti. Zjištěn muž ve věku 40 let, 
bytem Žlutice. Po uložení blokové pokuty oba jmenovaní místo opustili.  
 
    Vedeno u OŘ MP Praha 1.  
 
    Dne 2. 7. 2007 ve 22:10 h při kontrole objektu opuštěných garáží v ul. U Vinných 
sklepů, Praha 9, vyzvala hlídka MP k prokázání totožnosti muže, který se zde nacházel.  
Ztotožněn muž ve věku 52 let, bytem Praha 7. Dotazem na PČR bylo zjištěno, že se jedná 
o hledanou osobu. Hlídka MP jmenovaného předvedla na PČR a předala k dalšímu opatření.  
 

 Předáno MO PČR Bohušovická, Praha 9.  
  
   Dne 1. 7. 2007 v 14:00 h byla hlídkou MP vyzvána k prokázání totožnosti žena, která 
ležela na zemi v ul. Nikoly Tesly 9, Praha 6. Protože nemohla prokázat svoji totožnost, byla 
předvedena na PČR a předána k dalšímu opatření. Zde zjištěna žena ve věku 41 let, Ukrajina.  



 
    Předáno MO PČR Peléova, Praha 6.  
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